Referat fra repræsentantskabsmøde
Mødedato: den 2. marts 2019. Til stede: Han Jørn Beck (FMS), Dan Uno (BMS), Henrik Vallentin (BMS),
Jesper Antonsen (FMS), Martin Nielsen (EDK), Søren Overby (MTS), Kjeld Jensen (RTS) Andy Jones (EDK), Fra
DMU: Lukas Winther
Referent: Lukas Winther
Dato: 19.03.19

1. Velkomst
Formand for SK Off-track Hans Jørn byder velkommen.
2. Konstatering af møderet og stemmetal
Følgende klubber var til stede med stemmeret: Fyns Motorsport, Enduro Klub Danmark, Børkop
Motorsport, Midtjysk Trialsport, Rebild Trialsport.
3. Valg af dirigent og stemmetæller
Hans Jørn Beck vælges som dirigent.
4. Sportskommissionens beretning
Hans Jørn Beck:
Et år er gået igen med vores 2 mand SK eller jeg tror ikke jeg generer nogen hvis jeg siger 1 ½. når der sker
andre og vigtigere ting i vores liv bliver man somme tider nødt til at ændre sine prioriteter, hvilket vi alle
har fuld forståelse for.
Men igen når det er sagt så fungerer vores set up, med stærke SU der høj grad er selvkørende, og SK mere
som egentlig support og repræsentant i HB, jo egentlig rigtig godt.
Og godt det er sådan, for det er ikke nemt at tiltrække folk til disse mere politiske job, der er heldigvis flere
der hellere vil være mere ”hands on” i sportsudvalgene både i Enduro og Trial.
Og det ser heldigvis ud til, at vi stille og roligt lykkes med i både trial og enduro, både at få nogen til at byde
ind med ideer og arbejde, og arbejde med udvikling og mere sport for pengene, for vi må erkende, arbejde
vi ikke konstant på at udvikle os og tiltrække flere kørere, ja så er alternativet afvikling.
Folk står dog ikke i kø til de politiske job i SK med møder om regler og vedtægter.
Et resultat er de fremmødte er bedre til at komme med ideer og udvikle, og man får mere sport for
pengene. Det er positive tegn, da mangel på udvikling er afvikling.
Nogen af de ting vi har arbejdet med i 2018 er Trackmarshall licenser, og selvfølgelig indslusningslicenser,
der jo hos os sidste år gælder som en normal licens, men vi er 100% sikre på at det for både trial og Enduro
er meget vigtige rekrutteringsværktøjer.
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En anden ting vi kan se, der virker i Enduro og Trial, er positiv markedsføring, eller sagt på en anden måde,
altid fortælle de gode historier før, brokkehovederne, f.eks. er både begge grene på nuværende tidspunkt
10 % foran sidste år.
De seneste år er det lykkede med at være gode ved at være på forkant med potentielle problematiske
budskaber, såsom prisstigning af licenser og kravet om rygbeskyttelse. Det er blevet taget i opløbet, så brok
er reduceret.
Vi er blevet bedre til få medlemmer til at tegne licenser tidligt i januar, og det skaber gode resultater så
både enduro og trial er foran på licenser.
Men nu vil jeg give plads til SU
MHT SU Husk nu at ansøg hvis i vil være med, og husk også at når i siger i vil være med. Forventer vi at i
også mener det.
Når vi kigger fremad, vil formanden sidde alene i kommissionen, da det kræver, at andre har lyst og vilje.
Derfor sidder Han Jørn Beck alene med det indtil næste repræsentantskabsmøde, hvor folk forhåbentlig
tager det mere seriøst og kommer med indstillinger til tiden. Formanden ser ikke det store problem i det,
da det har været sådan de sidste år.
Spørgsmål og kommentar:
Ingen.
6. Enduro-formandens beretning
Dan Uno:
2018 var et okay år med lidt forskydninger. Vi fik lavet en løbsserie sidste år, hvor fem løb blev afholdt med
succes. Så det blev ikke til så meget, og vi aflyste løb pga. manglende tilmeldinger. Vi regner med, at det
bliver bedre i 2019.
Licensmængde fastholdes og god jævn fordeling med deltagere i vores løb. Vi har været et sted mellem 65
– 100 stykker til løbene, så det har været fornuftigt ift. økonomien.
Ingen store skader som sædvanligt formanden bekendt. Der har været en del ude at køre i udlandet, ikke så
meget klassisk enduro, men mere enkelt løb i eks. Rumænien og strandløb i Frankrig. Så det er en god
udvikling. Hvis vi skal køre elite og efter medaljer er den rette udvikling.
Det kniber med at piger ind i sporten og juniorer ift. at leve op til DMU’s ønske. Vi har haft en 3-4 stykker
ude at køre i år, men det er svært at få en ordentlig klasse op at køre.
Det er svært lokke motocross kørere over, selvom det er de bedste kandidater. I stedet for at trække i dem,
lader vi dem komme slev.
Træning på Sjælland kører fornuftigt, men knap så godt i Jylland.
7. Trial SU beretning
Hans Jørn Beck:
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Så er vi på sporet, vi startede jo året med at få nedsat et rigtigt godt sportsudvalg, med en sammensætning
som mange sikkert vil misunde os, En Fynbo, en Sjællænder og to jyder, en pige, en ung, en begynder, en
gammel, en med 40 år erfaring og en der er god til børn, så vi må sgu da kunne finde ud af noget.
Der er fuld knald på træningerne ude i klubberne, blandt andet er der nu lys på både Hårup og Lille Norge
så der kan trænes hverdagsaftner i vinterhalvåret også, og alle er ved at forstå at markedsføring og
synlighed er det vigtigste, jeg ville lyve hvis vi siger at klubbernes bestyrelser og ledelser er stærke, men der
er tegn på at det går den rigtige vej, sidste år havde klubberne ikke helt fanget ideen med ”simple løb”,
men det ser ud til at blive meget bedre i år.
Alt tyder på at vi kommer til at slå alle rekorder i år på licenstallet, ikke mindst hjulpet af vore muligheder
med indslusningslicensen.
Vores elite arbejde styret af Thomas Pedersen er også blevet justeret lidt, efter Morten jo desværre har
været ud det meste af året med en skade, og vil nok først være klar sidst på året i år. Så Mikkel Brade, er
ene mand i front foreløbig, til gengæld er Regitze Toft Jensen og Alex Overby trådt ind på elitescenen, Alex
vil deltage i Svensk mesterskab, og et par EM afdelinger, Regitze deltager også i Sverige, og så skal hun køre
EM i mesterskabs klassen, det bliver spændende at følge. PS bedste danske placering nogensinde til TDN
10.
Vi er også stille og roligt begyndt at arbejde med vores official uddannelser, vi har vores
stævnelederuddannelse oppe at køre, og i løbet af i år er planen at få lavet beregnerlicensen,
maskintilsynslicensen, og næsten vigtigst bedømmer-uddannelsen, alt sammen som E-learning, og i den
forbindelse vil vi får hjælp af Bertram Jansen, som jo også har lavet nogen fine introvideoer til vore DM
afdelinger.
Sidste år deltog et par klubber i åbent hus, og vi håber at i også vil deltage i år, det er ikke sikker det vælter
ind med medlemmer den første gang, men som så meget andet, er det et langt sejt træk.
*Her blev der ytret bekymring for at udleje udstyr op til løb. Skadesfaren på køretøjerne er stor, og derfor
er åbent hus problematisk ift. at låne ud til nybegyndere.
*Dan Uno: Sidste år havde vi vores eget arrangement, hvor vi inviteret folk på Facebook til at tage deres
egne cykle med og prøve. Og det virkede rigtig fint.
*Han Jørn Beck: Alternativt kan I forsikringsmæssigt få en PR-tilladelse. På den måde er folk, der kommer
og prøver forsikringsdækket.
Til sidst vil jeg takke alle klubber, frivillige, bedømmere, lodsejere, sportsudvalgsmedlemmer og kørere for
en fantastisk 2018, og håbe for jer i kan beholde fødderne på fodhvilerne i 2018.
8. Årsrapport og Regnskab
•
•
•
•
•

Midlerne skal bruges på mest sport for pengene.
Det er ikke så godt, at Trial og Enduro – og særligt Enduro ikke har brugt deres midler.
Men det er også en udfordring i, at pengene skal bruges fornuftigt, og noget man får noget ud af og
noget, man kan stå inden for.
Vi skal være sikre på at bruge pengene på en måde, så man er sikker på, at ingen bagefter kommer
og er utilfredse med, at de ikke har modtaget penge frem for andre.
Der er blevet brugt penge på markedsføringsmateriale og praktisk materiale.
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•

Det er klubbernes ansvar at få omsat midlerne til mest idræt for pengene. Med et overskud på
24.000 er det svært at få flere midler. Derfor skal midlerne bruges, for at skabe flere tiltag, som der
er mangel af.

Spørgsmål
•
•
•
•

Evt. rod i regnskabet på grund af mulig ombytning af kontonumre. Enduros regnskab virker ikke til
at gå op. Hans Jørn Beck undersøger det.
Nogle af vores kørere vil nok undre sig over, at enduro og trial fik tildelt samme antal eller færre
ressourcer end sidst på trods af flere licenser. Det kan medlemmer og klubber være kritiske over.
Flere har et problem med, at enduro ikke har en højere status og får samme midler som trial, trods
flere licenser end trial.
Hans Jørn Beck: Et paradoks, at nogen kan klage, når man ikke tilnærmelsesvis har brugt de penge
man har, men vi har siden starten af den nye struktur delt lige, også dengang trial var størst, og
Enduro har også på et tidspunkt fået 25.000 ekstra, ud over budgettet, men selvfølgelig er vi
opmærksomme på det.

9. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
10. Fremlæggelse af Sportskommissions strategi
•
•

•
•

Samme procedure som sidste år.
Off-track er underlagt den samme overordnede strategi som DMU. Og dette er de blevet pålagt af
DIF, da de udbetaler midlerne. Og her er der specifikke tal ift. vækst af unge og piger i sporten, som
er målsætningen.
Nogle af disse målsætninger, som har lagt i SK og ikke er kommet videre, foreslår Hans Jørn Beck
skal varetages af SU, så der bliver handlet på dem.
Intern diskussion afslørede bekymring om kvantitativ udvikling med for hurtig medlemsvækst. Det
skaber logistikproblemer og dårlige oplevelser. Der skal fokuseres på at udvikle sporten kvalitativt.

11. Budget
•

Budget er godkendt.

12. Valg af kommissionsmedlemmer og suppleanter
•
•

Intet valg af kommissionsmedlemmer eller suppleanter.
Hans Jørn Beck håber på, at folk i Trial og Enduro opfordrer / indstiller de rette folk til
kommissionen i løbet af 2019.

13. Eventuelt
•
•
•
•

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis Hans Jørn Beck ikke kan stille op til SK-møder? Svar: Så dukker ingen
op.
Ideen med at skrumpe HB er at trække dem væk fra driften af sporten, så det overtages af SK.
Hans Jørn Beck er også blevet udpeget til FIM Europe Trial kommissionen for 4 år.
Enduro sportsudvalget og Hans Jørn Beck mødes om, så der kan diskuteres, om DMU’s
forventninger og Trials visioner. Næste gang, der skal laves budget til talent og elite, vil enduro SU
gerne informeres.
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•
•

Gamle roll-ups sendes til klubber, når der laves nye årligt.
Mulighed for at bruge et område i Fjeldsted for enduro. Trial har ikke nødvendigvis ikke brug for
det, da de andre køreområder så bliver tyndet ud for kørere, eftersom trial har plads nok at køre
på.

Mødet sluttede kl. 15.00.

Referent:

Dirigent:

Lukas Winther

Hans Jørn Beck
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