Referat fra SK Off-Track Møde 01-14 (Telefonmøde).
Off-Track Møde:
Mødedato:
Til stede:

01-14
03.03.2014

Hans Jørn Beck og Anita Silkjær

Ikke til stede:
Referent:
Hans Jørn Beck
Dato:
03.03.2014
___________________________________________________________________

1.

Sportsudvalgsreferater
Der har været nogen usikkerhed omkring hvorvidt referater fra SU Trial og SU
Enduro bør være tilgængelige eller ej.
SK Off-Track har besluttet at SU Enduro og SU Trial pålægges at offentliggøre SU
referater senest 3 uger efter mødets afholdelse.
Disse referater offentliggøres på Trial’s og Enduro’s respektive sider på DMU’s
hjemmeside. Referaterne fra 2013 offentliggøres ligeledes snarest samme sted,
senest 10-3-2014.
Sager der for eksempel drejer sig om enkeltpersoner, kan efter aftale med SK
udlades fra offentliggørelse.
(Note. SU trial referater har siden 2008 været offentliggjort på
wwww.trialsport.dk )

2.

DMU Repræsentantskabsmøde 01.03.2014
På trods af et stort flertal blandt for og imod stemmerne, 5 imod og 43 for, blev
vores/HB’s forslag om at nedlægge Off-Track kommissionen og danne 2 nye
(Enduro og Trial) kommissioner ikke vedtaget, da 15-20 klubber valgte at
stemme hverken for eller imod og dermed måske uagtet blokkerede for det
nødvendige 2/3 flertal for forslaget.
At det efterfølgende ønske om en ny afstemning blev afvist, på grund af flere
uheldige faktorer, gjorde det ikke sjovt at være SK Off-Track.
SK Off-Track finder forløbet meget uheldigt og viser vores ellers velfungerende
demokrati ikke altid er til at regne med.

3.

SK Off-Track repræsentantskabsmøde

SK undrer sig over, når man tænker på den generelle debat der specielt på enduro
fronten findes på blandt andet de sociale medier, at interessen for at deltage på
Rep.mødet fra klubberne er så ringe.
Rep.mødet er jo sportens øverste myndighed og her vælges blandt andet SK
medlemmer.
SK opfordrer klubberne til at være mere opmærksomme på at fortælle sine
medlemmer, hvor og hvordan man får indflydelse.
SK Off-Track ledes ikke via Facebook .
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4.

Næste møde
Afholdes ca. d. 15. marts hvor vi håber, at både det siddende udvalg og
eventuelle andre interesserede har indsendt deres "ansøgning" om at blive i
udvalget eller blive ny mand/kvinde i et udvalg.
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