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d.6/11 2010. Bygholm Horsens   Referent.  Hans Jørn Beck 

 
Deltagere.  SK Formand. Hans Jørn Beck. HJB 

 SK Næstformand. Lars Christoffersen. LC 

 SK Medlem Martin Munksdorf. MM 

  

 Gæst.  

 SK OFT Supplant & SU SuperMoto Formand Martin Skov Jensen. MSJ 

   SU ATV.  Bjarne Rasmussen 

 SU Enduro Formand Curt Andersen 

 Rebild Trial Sport. Best. Medl.  Dan Poulsen 

 

Referat.  

 

 

 

 

1: Budget.  

 

Budgettet er endnu ikke konfirmeret af FU.  Der fulgte en længere debat omkring fordelingen af pengene til 

sportslige aktiviteter, herunder bemærkedes det i dette beløb skal de enkelte SU også afholde deres møder 

m.m.  ATV/MM beklager det noget mindre beløb der er afsat til denne gren, HJB forklarede dette med at 

status i ATV lige nu, er at der er 7 medlemmer i DMU, der er ingen sportslige aktiviteter, ligesom der ikke 

endnu er fremkommet konkrete, forslag eller planer om samme.  

I øvrigt bedes alle være opmærksom på at de enkelte grene har mulighed for at eventuelle sponsorrater, 

indsættes på en ”grenspecifik” konto.    

 

 

2: Næste års forventninger.      

 

Enduro: Der arbejdes ihærdigt med et fast egentligt Enduro træningsområde.  Køb/leje 

Man håber at kunne afvikle NM 

DM serien afvikles i samarbejde med DMCU. 

Der vil igen blive arrangeret en træningstur til Italien. 

Der vil blive arbejdet på evt. muligheder på IS Hedeland.   

 

ATV: Der skal arbejdes på en afklaring omkring ATVs forhold til DMU.   

Ad.  Ovenstående: Der skal arbejdes på et egentligt sportsligt setup.  

 I forlængelse af dette arbejdes der på en DM serie.  

 

SuperMoto: Der arbejdes på en bedre struktur omkring DM serien  

Der skal afholdes NM  

Der skal arbejdes meget målrettet på at skaffe flere træningsmuligheder.  

Der skal arbejdes med Miniklassen. 

 

 



Trial: Man vil nå over 100 licenser.   

Der skal stilles hold til NM i B gruppen og +40 

Der skal stilles hold til TDN, Italien i september. 

Forud for ovennævnte skal der afholdes træningssamlinger, med Joa Hindren som træner (Norges 

landstræner)  

 

 

3: Rep. Møde valg.  

 

Dette punkt var sat på for at være lidt på forkant hvis nogle allerede nu vidste at de ikke ønske at fortsætte 

/ Genopstille.   Martin Skov Jensen SU SuperMoto ønsker ikke at genopstille som Suppleant for SK.  

 

 

4: Afregninger.   

 

HJB kommer ønsker bedre styr på indsendelser af diverse afregningsbilag.  Flere kommer meget sent, og 

senest har holdudsendelsen i SuperMoto, indsendelse af bilag været ”rodet”.  I forbindelse med 

holdudsendelser, eller lignede der fortages i SU regi, skal SU formanden samle bilagene og sende samlet til 

godkendelse hos SK formanden.   HJB vil senere udarbejde en egentlig vejledning.  

 

 

5: Kalendermand.  

 

Vi skal til næste år selv administrere vores kalender, ligesom de enkelte sportsudvalg skal udpege en mand 

der skal tage sig af godkendelse af løbstilladelser.  Vi skal have disse personer på plads inden nytår.  !! 

 

 

6: Mødeform  

 

HJB lægger op til at der i SK og SU kun afholdes 1 Møde om årets hvor man mødes personligt,!!  Disse 

møder er meget dyre, og da mange af os alligevel mødes til både stævner (primært SU) og for SKs 

vedkommende til Repræsentantskabsmøde, klublederseminar og lignende, er behovet for disse møder ikke 

så stort.  Til gengæld har SU Trial holdt deres første Web baserede møde (Live webcam) med stor succes, 

der var 4 deltagere på mødet, og måde formen viste sig at være meget effektiv og god.  Resultatet er at 

man kan holde et møde på 1 time, (prisen for mødet er beregnet på det antal af deltagere og tiden, det 

omtalte møde kostede ca. 60 kr.) i stedet for et møde, hvor deltagerne først skal køre 1 ½ time hver vej.  

M.m.   

SU formændene bedes snarest tage kontakt til SU Trial formanden Thomas Ertmann, for at få detaljer om 

hvordan og hvorledes.  Omkostningerne til disse møder tages ud af SU formanden tlf. penge.  !!     

 

 

Evt.   

Undervejs og efter mødet var der fra flere sider spørgsmål/ønsker om ”DMU skal hjælpe os”   ”Vi mangler 

nogen i DMU der kan hjælpe os”. Og flere lignende udsagn.    

SK og SU’erne skal huske at det er os der er DMU.  der er os der i givet fald skal hjælpe nogen, vi er øverst i 

hierarkiet, Vi kan selvfølelig få hjælp til praktiske ting af kontoret, og nogle ting skal måske igennem HB, 

men som udgangspunkt er det os ”der er den”  

 

Samtidig mindede HJB om at SK medlemmer ikke sidder i SK som repræsentant for deres egen gren,  men 

som politisk valgt, der i stor udstrækning, bør orientere sig om alle grene i Kommissionen. !!!! 

       

 

   

Ref. 6/11 2010  

Hans Jørn Beck   


