Sportskommission Off-Track

Referat Møde SK Off-Track 27 april 2011
Sted: Slagelse – hos Lars Christoffersen
Mødetid: 19:30
Deltagere: Hans Jørn Beck (HJB), Lars Christoffersen (LC), Henrik
Løvenskjold (HL)

1: ( Sidste referat.)
Super Moto – Status? Sker der noget?
LC og HJB deltog i miljøudvalgsmøde: Indtil videre ikke det store udbytte. Næste
møde i miljøudvalget snart, LC deltager.
Input: Enduro. Brug af miljømåtter i obligatorisk ved al tankning og service! HL
skriver dette ind i enduroreglementet og får det på dmusport.dk asap.

2: (Orientering fra formanden. )
HJB er blevet medlem af det DMU Internationalt Udvalg.
HJB orienterede kort omkring arbejdet i Marketingudvalget
Gennemgang af referater fra HB møde 12APR2011 (incl. DMU prioriterede aktiviteter
2011-2012), SK Off-Track møde 02FEB2011, Off-Track repræsentantskabsmøde. Ny
kontoplan og mail om budgetansvarlige i de enkelte SU samt SK blev kort
gennemgået . Ingen kommentarer.

3: (Økonomi. Herunder oplæg til ”retningslinier for SU” oplæg vedhæftet)
Retningslinier for SU under SK Off-Track blev gennemgået. Punkt 3. Telefonpenge
ændret til kr. 1500/år. Betinget er abonnement på Skype.
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4: (Arbejdsopgaver i kommission og fordeling af samme)
FIM har sendt brev/mail ang. EU-forslag som kan påvirke (Skade) Enduro og Trial. HL
varetager denne kontakt med FIM. HL tager sig også af referater fra SK møder og er
dommeransvarlig for Enduro.
LC varetager miljø samt kontakt til DMCU
IT, løbstilladelser. Online kalender mv. hører til HJB’s opgaver
Martin M bliver ansvarlig for løbstilladelser, dommerrapporten m.v. for Super Moto.
HJB cc’es på disse områder.
Alle løbstilladelser skal Underskrives af HJB

5: (Mødeplan for 2011)
Fysisk møde i efteråret. I øvrigt møder, via Skype eller på telefon, efter behov – Med
hensyntagen til HB-plan. Herudover møde i forbindelse med klublederseminar
Nov2011
Indtil videre deltager kun SK medlemmer i SK møder. Formand for SU Supermoto
indkaldes ved relevante punkter.

6: (Sportsudvalg, hvad vil vi i 2011, hvilke krav stiller vi til udvalgene.)
SK Oft-Tracks mål for 2011 er forsat vækst, både på licenssiden, men også på
aktivitetssiden, samt fortsat implementering i DMU. (miljø, uddannelse m.m. )
Formanden for uddannelsesudvalget kontaktes vedr. officialsuddannelser for SK OffTrack’s tre grene. HJB kontakter SU for behov og input., officials, papirgang m.v. De
enkelte SU skal snarest afholde SU-møde. SK ønsker efterfølgende feedback med SU’s
reviderede plan og budget for resten af 2011. Herunder beskrivelse af mødeplan,
mødeform, dagsorden samt referat fra hvert møde (sidstnævnte senest 1 uge efter
mødets afholdelse).
Der skal arbejdes hen mod 1 til 2 årlige møder mellem DMU og DMCU om
koordinering og samarbejde i enduro. Disse møder planlægges og koordineres af SK
7: (Sidste punkt: Næste møde)
Indkaldes af HJB tidligt på efteråret
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