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Referat fra MX SK/SU Møde 
 
Møde:  MX 03-13 

Mødedato: 08.04.2013, Fjelsted Skov Kro 
Til stede:  Asger Pedersen, Poul Hjort og Lene Skovsgaard (SK), Kurt Vad og Jens Bakmand 

(Classic), Jannick Mødekjær (Sidevogn), Grane Steinaa (Micro), Anders Johansen 
(Mini/Maxi) og Niels Frode Sølvsten (Quad).  

  
Referent:  Lene Skovsgaard 
Dato:  17.04.2013 

___________________________________________________________________ 
 

 

   

   

 Mødet startede med et formøde med Classic Cross. Her var dagsordenen at få 

klarlagt proceduren for at få Hold-VM i Classic Cross til DK, nærmere bestemt 

Randers på Hondapark.dk. DMU bliver 100 år i 2014 og her vil der i løbet af 2014 

være flere tiltag med jubilæet i centrum. Det vil passe sig godt at afslutte med 

ovenstående løb i slutningen af september. 

Kurt Vad og Jens Bakmand er tovholdere og står for kontakten til Randers Motor 

Sport, og DMU. DMU hjælper med ansøgningen af løbet og div. Nærmere bliver 

aftalt, når vi ved, om vi får løbet til DK. 

 

 

 

1. Velkomst 

Asger byder efter en bid mad velkommen til SU formændene. Hver især fortalte 

om deres baggrund og tilgang til sporten, og at de vil gøre en indsats i DMU regi.  

 

 

 

2. Præsentation af udvalg 

Asger lavede en kort gennemgang af andre personer tilknyttet SK. 

Løbsadministrator m.v.: Kim Hilkjær 

Listefører m.v.: Jann Rünitz. 

MX event: Martin Wigh Knudsen. 

 

 

 

3. Gennemgang af udvalgenes opgaver 

Gennemgang af de opgaver der ligger i de forskellige udvalg. 

 

 

 

4. Økonomi 

SU'erne kan selvfølgelig holde de møder der skønnes nødvendige, men de skal 

tænke økonomi ind, og det foreslås at bruge Skype til en del af 

mødevirksomheden. 

SU er velkomne til at deltage i SK møder i det omfang det er nødvendigt. 

    

 

 

5. Kommunikation/forventningsafstemning 

Kommunikation er vigtig, information fra udvalgene skal ud gennem nyhedsbrev, 

hjemmesiden og Facebook. Referater skal linkes fra face til DMU's hjemmeside.  

Det er også vigtigt at vi husker at vi alle er en del af DMU! 

Det opfordres til SU at de løser de opgaver der ligger i opgavebeskrivelsen. 

De opgaver vi hver især påtager os, forventes det at vi forsøger at løse, men 

bliver opgaven større end forventet er det vigtigt at melde hurtigt fra, så andre 

kan hjælpe eller overtage.  

Asger sender årsrapporten 2012 til alle. 
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6. Eventuelt 

Snak om lydmåling, det er vigtigt, at der laves lydtryksmålinger i klubberne 

under træning. Lydtryksmålerne skal fungere. 

 

Snak om problematikken omkring manglende interesse for at afholde Quad- og 

sidevognsløb.  

For at imødekomme problematikken kunne man i god tid lave udkast til 

løbskalenderen. Det blev aftalt, at SU formændene sætter sig sammen og laver 

udkastet. SU formændene skal senest 6. maj have fremsendt et forslag til 

hinanden omkring klasseinddeling for 2014, tid, osv. 

Der afholdes møde d. 27. maj kl. 19 i Slagelse og Jann Runitz og Kasper Darfelt 

deltager samt SU formændene. Anders Johansen er tovholder.  

 

 

Planlagte møder: 

 SK - møde d. 24-6 kl. 16.00 , herefter SK/SU - møde kl. 18.00 

 SK - møde d.9-9 kl. 16.00 , herefter SK/SU - møde kl. 18.00 

 SK - møde d.11-11 kl. 18.00 

 

Herudover SKYPE - møder i nødvendigt omfang 

 

 

 

 


