
Møde SK Off-Track  
 

d.23/3 2010. Hos Lars Christoffersen. 

 
Detagere.   SK Formand. Hans Jørn Beck.  HJB 

 SK Næstformand. Lars Christoffersen.  LC 

 SK Medlem Martin Munksdorf. MM. 

 Gæster.  

 SU Supermoto. Martin  Skov Jensen  MSJ 

 SU Enduro. Curt Andersen.  CA. 

 

   

Indledning:  Oplægget til  dette møde var primært at få afstemt hinandens forventninger til samarbejdet, 

og blive enige om fremtidige mødeformer. M.m.  

 

Der var ikke nogen egentlig dagorden til mødet udover det af HJB fremsendte ”oplæg”  

    

Referat.  

 

1: Fremtidige møder.  Mødeform /fast dagsorden/Referat/Økonomi.  

HJB vil til fremtidige møder udsende dagsorden  ca. 14 dage før mødet,  emner til dagorden bedes mailet til 

HJB senest 3 uger før mødet. 

Der udarbejdes referat efter hvert møde, referatet skal rundsendes til gennemlæsning til SK medlemmer og 

SU formænd, senest en uge efter mødet. 

Der lægges vægt på at alle møder i SK og SU afholdes på billigste måde, husk samkørsel.  Alle møder aftales 

med HJB. ( af hensyn til budget og regnskab )    

Som udgangs punkt inviteres SU formændene fra de i SK ikke repræsenterede grene med til SK møder. 

Udgangspunkt for betaling af telefon/kontor er.  2000 kr. til SK og SU formænd.  (  5 mand i alt. )  

Der er afsat 93000 kr. i budgettet til møder og kontor,  et beløb vi ikke må nå. !!  

 

2: Sportsudvalg. Status ?  

Der er modtager indstillinger til alle poster.  På nær FMX.   MSJ prøver at se om han kan få kontakt til 

nogen.  SU konfirmeres endeligt efter HB møde d. 13/4 

 

3: Økonomi.   

SKs samlede budget er på 155.000 kr.  Som udgangspunkt fremkommer alle SU med oplæg til planer og 

visioner for 2010. senest inden HB mødet 13/4 sendes til HJB, efterfølgende vil økonomien blive drøftet i 

SK. 

Mht. Cross fonden,  ønsker  SK Off-Track ikke at bidrage til denne,  evt.  betales resten af året,  og det i 2010 

af SK Off-trackkørere indbetalte beløb udbetales til årets afslutning .  En eventuel forsættelse af en lignede 

ordning i SK Off-track. Tages op ved en senere lejlighed.         

 

4: www.dmusport.dk  off-track siden. 

Hver SU udpeger en ansvarlig for indsendelse af stof.   

 

5: Licenser.   

Det skal være obligatorisk at hvis man skal deltage i f.eks  Trial eller Enduro skal der udstedes en licens til 

dette.  Man skal kunne fremvise en licens gældende for det stævne man vil deltage i,  hvis man f.eks har 

Cross  eller anden licens udsteder kontoret en licens til Trial eller Enduro til 100 kr.  



Dette vil skabe mere ”respekt” om de ”billige” grene, og samtidige give overblik over udøvere.  

 

 

6: Official uddannelser,  herunder D/S Licenser til Lars og Martin. 

Martin Munksdorf tilmeldes til førstkommende D/S kursus.  

Mht. Modul 3. for vore grene, udarbejder HJB materiale, med der af UU udarbejdede materiale som 

udgangspunkt.  

Efterfølgende laves dette af  

Enduro.  LC 

Supermoto MSJ 

 

7: DMCU samarbejde.  

LC  og CA har kontakt med DMCUs ledelse med henblik på et udvidet samarbejde omkring Enduro.   

 

 8: Hovedbestyrelses arbejde ??  

LC og HJB melder tilbage efter det første møde 13/4 

 

EVT: 

MSJ Kontakter Peter Vestergård vedrørende arbejdet som listefører.  

Indtil videre ønsker vi at fortsætte med at bruge Kim Hillkjær til Tillægsregler og kalender  

 

Referent. 

 

Lars Christoffersen 

(HJB )  

 

 


