
 
 

SK MX 04-12 

 

Referat af møde i SK/SU MX tirsdag d. 21. februar 2012 på Sabro Kro. 

 

 

Til stede: Asger Pedersen, Poul Hjorth, Jens Steffensen, Niels Frode Sølvsteen,  

Kurt Vad, Søren Ebbesen, Tony Smith og Kasper Darfelt. 

 

 

Dagsorden: 

 

Velkomst, herunder præsentation af Kasper Darfelt. 

Alle deltagere præsenterede sig kort inden Kasper gav en lidt længere præsentation af sig 

selv. 

 

Bordet rundt. 

Frode meddeler at der pt. er en relativ lav tilslutning til diverse kurser og opfordrer til at 

man slår et slag for kurserne ude i klubberne. 

Der overvejes at lave et førstehjælpskursus. 

Årets Quad-kalender mangler desværre en arrangørklub til 2 afdelinger. Der arbejdes fra 

Quad-udvalget på at finde arrangører men det ser pt. ikke lovende ud. 

For 2013 kunne ønsket være en ny fordelingsmetode/-model for løbskalenderen – således 

at alle godkendte løbsdage bliver fordelt også for Quad, sidevogne og Micro/Mini og en 

model, som tillige giver større tilfredshed blandt landets klubber. 

Flagposter er beklageligvis ikke altid gode nok – det gælder alle klasser/løb og specielt 

vedrørende Micro og Mini løb i forbindelse med hop. Det er klubbernes ansvar at 

flagposterne er klar over deres opgaver og er instrueret tilstrækkeligt. Sikkerhedsudvalget 

bør se på problematikken. 

Skat og politi besøger med jævne mellemrum løb, hvor de kigger på bilerne og hvordan de 

er registreret. Der kører pt. en sag om registreringsafgift som følges nøje fra SKs side. 

 

Regnskab 2011 samt budget 2012 

2011 giver et overskud på ca. 200.000 kr. 

Budgettet for 2012 giver som det ser ud nu et overskud på kr. 49.000, men en forventning 

om øget mødeaktivitet betyder, at det nok nærmere går i nul eller giver et lille underskud. 

Det konstateres at udvalgene er gode til at spare på udgifterne. 

 

Klublederseminar i nov. 2011, -bemærkninger/opfølgning. 

Mere workshop foreslås. 

Emner kan drøftes i små klubgrupper. 

Der skal være mindre orientering fra SK – det handler om klubledelse. 

 

Referater HB nr. 06-11, 01-12 – SK nr. 01-12, 02-12, 03-12 – SU Mini/Maxi nr. 01-11 



Erfaringerne fra specielt SK 01-12 bør være en øget kommunikation mellem SK og SU. 

Opgavefordelingen skal være defineret klarere og forventninger skal afstemmes bedre. 

Alle skal hjælpe hinanden med dette! 

Forslag om et møde efter repræsentantskabsmødet med deltagelse fra alle medlemmer af 

SK og SU. 

 

Udvalgssammensætning, opgaver og kompetence efter Rep.-møde 2012 

Forslag om sammenlægning af Mini/Maxi og Micro udvalgene. 

Skal den nuværende struktur prøves et år mere? 

Det skal klargøres hvad det indebærer at være medlem af et SU! 

Forslag om at SU møder har deltagelse af SK medlem. 

Kan møder afholdes som video/Skype møder for at begrænse transportudgifter/tid. 

Det understreges at SU medlemmer udpeges af SK. Et SU medlem kan derfor trække sig 

fra udvalget til enhver tid, ligesom et medlem til enhver tid kan blive bedt om at trække sig 

fra udvalget af SK. 

 

Banesyn, klassificering og konsekvens ud fra foreløbig model. 

Oplæg fra SK/SU:  

Banerne inddeles i 4 kategorier primært ud fra banesynsrapporterne – A, B, C og D. 

Klubberne skal have oplyst i hvilken kategorier deres bane er placeret. De skal også 

oplyses omkring, hvilke muligheder de har for at ”opgradere” deres bane. Klubberne bør 

ikke nødvendigvis kende andre baners indplacering, da sammenligning af indplaceringer 

ikke kan foretages direkte. 

Banesynsrapporter skal være udfyldt fyldestgørende, så de kan danne et solidt grundlag 

for indplaceringen af de forskellige baner. 

Dommerrapporter vil også indgå i grundlaget for en given indplacering, selvom disse 

selvsagt er subjektive. 

Der sendes foreløbig indplacering ud til klubberne med begrundelse for den givne 

indplacering. Jens står for dette. 

 

Reglementsændringer 

Licensoversigt skal rettes – dette er undervejs fra administrationens side. 

 

Løbskalender 

Det skal overvejes om OB og Mini skal køre sammen i 2013. Det må vurderes ud fra 

deltagerantal i 2012. 

Der kan stadig komme ændringer til løbskalenderen. 

 

Dommerseminar Januar 2012, evaluering, kommentarer 

Tilbagemeldinger er overvejende gode. 

Gruppearbejdet fungerede godt og var givtigt – det hjælper i forhold til at få ensartede 

afgørelser. 

Dommerseminar gennemføres på baggrund af tilbagemeldinger efter samme 

fremgangsmåde næste år. 

 

Repræsentantskabsmøde 3-4 marts 2012. 

Formændene for de enkelte SU’er anmodes om at holde et kort oplæg om året der er 

gået. Formændene bestemmer selv hvordan de ønsker at gøre dette. 

SK holder en beretning hvor regnskab, budget og baneoplæg indgår. 



Der må meget gerne fremsendes forslag til SK til mulige kommende medlemmer af SU’er. 

Forslagene skal være fremsendt senest 14 dage efter repræsentantskabsmødet. 

 

 

 

Årets klub. 

SK beslutter hvilken klub der indstilles til årets klub. 

 

Lydmåling 

Der afholdes et seminar for de personer, som skal foretage målinger i den kommende 

sæson. 

Der foretages målinger på løbsdage i henhold til budgettet. 

 

Næste møde 

Aftales/indkaldes når nye SU’er er dannet efter repræsentantskabsmødet. 

 

Eventuelt 

Afklaring om frilicens til nye U14-kørere – er det indslusningslicens eller er det en ”rigtig” 

licens. Afventer svar fra HB/FU. 

 

 

Kasper Darfelt – 290212. 

 


