Sportskommission Off-Track

Repræsentantskabsmøde lørdag d. 1. marts 2014 kl. 13.00
på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens
Referent: Kern Lærkholm

Sportskommission Off-Track
Referat
1) Konstatering af møderet og stemmetal
9 fremmødte heraf 4 med stemmeret.
2) Valg af dirigent og stemmetællere:
Dirigent: Lars Bo Rasmussen - Fyens Motor Sport
3) Sportskommissionens beretning til godkendelse:
Hans Jørn Beck gav ordet til formanden for SU Trial, Nicolaj Schmidt: (Beretning
vedhæftet)
Fin sæson, medlemstallet fastholdt, 2013 med Ungdoms mesterskab.
Der er kommet flere piger inden for sportsgrenen.
Der bliver arrangeret træningsskole.
Henrik har stået for koordinering og information.
2014 bliver spændende med nyt sportsudvalg – fornyelse
Der skal etableres et nyt korps til at styre arbejdet –
Ændringer i reglementet om ikke at køre baglæns
Etablering af en DM i + 40 klassen
Der er ikke nogle problemer.
Formanden for SU Enduro Peter Andersen: (Beretning vedhæftet)
Off-Track 14 – 18 – talenter
Nu 174 medlemmer hvoraf 25 er crosskørere.
Flere kørere har deltaget, til løb i udlandet. B.la. Tyskland og Sverige, samt haft en køre til
X-Games. i super Enduro.
Der er startet et EL – Enduro – udvalg
Fint samarbejde med Kolding klub
Samarbejdsaftale med Jan Pûchlich
Samarbejdsaftalen mellem DMU og DMCU er opsagt pr. 1. marts og dermed med OffTrack.
Der arbejdes på etablering af en ny aftale, kun tilknyttet Enduro.
4) Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til efterretning
og Budget
Hans Jørn Beck fremlagde regnskabet – meget flot.
Udvalgene har ikke formået at bruge pengene, så der opsummeres kapital
Opfordring til nye og flere tiltag (Ikke elitesport, som ligger andet steds)
Der er budgetteret med 5000 kr. til møder, men de er til overs, da møderne holdes primær
på Skype.
Budget 2014 blev godkendt
Der er brugt ca. 35.000 kr. ud af de ca. 70.000 kr.
Der blev stillet spørgsmål til emner vedr. træningsområder og brug af midlerne.

5) Behandling af indkomne forslag
Der er ingen forslag indkommet.
6) Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de
kommende 3 år til godkendelse
Aller vigtigste opgave er styrkelse af organisationen.
Der har været et par klagesager, som gør at der bruges for meget tid på dette, som kunne
bruges til sportsudøvelse.
Hans Jørn anmodede om, at dialogen ikke foregår via Facebook og andre kanaler i
cyberspace.
Der var en del dialog om det at have en landstræner.
Kommunikationen bør styrkes internt – for meget dårlig dialog og misforståelser.
Trial er der en koordinator – det virker godt, dette er også denne vej Enduro vil gå efter.
Der skal mere opbakning til fra klubberne, til de personer som vil køre Enduro.
Derfor vil det i løbet af foråret, være mulighed for klubberne, at se om der er emner til
klubtræner uddannelsen, der starter i efteråret, da dette vil styrke klubberne.
Hvem er Enduro udvalgets medlemmer?
Dan Uno
Jens Ulrich Nielsen
Peter Andersen
Niels Lauersen
De næste 10 dage er der ansøgning til de forskellige udvalg under Off-Track.
Herefter vil sportskommissionen udpege en formand til hvert udvalg, og herefter vil
sportskommissionens, sammen med formanden lave det nye udvalg.
Der blev gjort opmærksom på at de sidende udvalg, hvis ønske om at forsætte, også skal
sende ansøgning.
Opfordring til at melde sig til frivilligt arbejde i det politiske arbejde.
Hele Udvalget kan til en hver tid udskiftes.
7) Fremlæggelse af budget for det indeværende år
Er behandlet.
8) Valg til Sportskommissionen samt suppleant
Der mangler en person i Repræsentantskabet
a)

Valg af kommissionsmedlem for 3 år
Opstillet: Ingen opstillet

b)

Valg af 1 suppleant for kommissionsmedlem for 1 år
Opstillet: Ingen opstillet

9) Eventuelt
Priser for Enduro’s brug af Cross-klubberne var billige 1. år, men er blevet forhøjet uden
mulighed for medbestemmelse og påvirkning kun via et bilag i HB – referat af. Ultimo
2013.
Der blev drøftet enhedslicens til alle i DMU, hvilket fik rosende ord. Der skal arbejdes
videre med det
Løbstilladelser blev drøftet.
Børkop Motor Sport blev valgt til Årets Klub i Off-Track.
Mødet afsluttet kl. 15.05.

