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27-02-2017 

Referat fra SK OT-møde 

Møde: SK OT 01-17 

Mødedato: 21.02.2017 

Til stede:  Hans Jørn Beck, Anita Silkjær, Johnny Guldhammer og Camilla Friberg  

Ikke til stede: - 

Referent:  Camilla Friberg 

 

1. Velkomst 

 Hans Jørn bød alle kort velkommen til aftenens møde. 

2. Status fra SU Enduro 

SU Enduro er i samarbejde med Lea i gang med at opsætte et g-licenskursus til track 

marshalls som e-learning, hvilket forventes færdigt snarest. Der er styr på både løbskalender 

og reglement. 

Der er allerede udstedt flere licenser end udgangen af februar sidste år, hvilket er rigtig flot, 

når man tænker på, at træningen i 2017 starter senere end i 2016. På dags dato er der 79 

licenser. 

3. Status fra SU Trial 

På nuværende tidspunkt består SU kun 2 personer, da vi desværre måtte sige farvel til Hans 

Andersen, der desværre er gået bort efter en lang kamp mod sygdom.  

Der arbejdes meget med frivillighed for at styrke klubberne og løbene der afvikles. 

Løbskalenderen er færdig og tager hensyn til internationale løb. Reglementet for 2017 er 

ligeledes færdig. Fra 2017 er der reglementsat en løbsafgift, hvor der har været en stigning 

på 75 kr. Dette er udelukkende for at give klubberne bedre økonomi ved afholdelse af 

stævner .  

På dags dato er der udstedt 67 licenser i trial, hvilket er ca. det samme som sidste år. 

4. Økonomi 

Årsrapporten er kommet ud og Off-Track kommer ud af 2016 med et lille overskud.  

5. Repræsentantskabsmøde 

Der er desværre en meget svag opbakning fra OT-klubberne til rep. møde, da få ser det 

relevant at deltage. Vi opfordrer alle klubber til at støtte bedre op, da det er vigtigt for vores 

sport. 

6. Årets klub 

Årets klub 2017 er blevet udvalgt. 

7. Eventuelt 

Vi skal arbejde for at styrke frivilligheden specielt i bestyrelserne for at sikre vores fremtid. 

Har en klub kun få frivillige kræfter, hvilket hurtigt kan svække en klub meget. Vi skal alle 

sammen arbejde for at italesætte vigtigheden af frivillighed i vores klubber. Måske går det 

godt nu, men hvad sker der om 5 eller 10 år? 

Vi skal arbejde på at gøre det mere attraktivt at være frivillig. Dette er noget vi skal snakke 

med klubberne om, da det er en udfordring til alle. SK opfordrer klubber til at udpege en 
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frivillighedskoordinator, da sekretariatet blandt andet udsender værktøjer og gode 

eksempler på, hvordan man kan arbejde med frivillighed. 

 


