
 
 

SD RR 02/07 
 
SDB RR møde onsdag den 28. februar 2007 kl. 18.00 på Hejse Kro ved Fredericia. 

 
Til Stede: Knud Møller (KM), Pia Petersen (PP), Orla Madsen (OM), Arne Christiansen (AC) og 
Kaj Lehmann (KL) – referent. 
 
Fraværende: Steen Pedersen og Søren Andersen (SA)  
 
Dagsorden: 
 

1. Referat godkendt 
 

2.  A. Brev fra Steen: Lotte skal give en offentlig undskyldning for den skete aflysning i 
Skærbæk.  
Det er SDB-RR’s mening at Lotte har haft ansvaret for stævnet. 
For fredens skyld og for kørernes skyld er det en god ide. 

B. Brev fra Henrik Berendt vedr. Ole Rasmussen: De 1000,00 kr. der er indbetalt 
bliver returneret, men afgørelsen står ved magt. 

C. Brev fra Jens Kroon vedr. løb på Knudtstorp: Det er ikke nødvendigt at låne 
Classic Klubben penge til løbsafgift. 

D. Surt opstød vedr. reglement: Vi står i SD-RR uforstående overfor angreb fra div. 
medlemmer, da vi ikke kender noget til ”lækagen”. 

E. Brev fra Jørgen Bøgvald vedr. forslag til vedtægterne: Vi har i SDRR diskuteret 
emnet og er ikke uenig med Jørgen. 

F. Løbstilmelding i 2007: Det er ikke meningen at DragBike går med onlinetilmelding 
i 2007. Vi laver en skrivelse til løbsarrangørerne inden for RR for at få 
tillægsregler ind hurtigt. 

G. Karl Christian Jensen og Tom Beck kan få udstedt A-licens. 
H. Jonas Dalager Christensen har spurgt om tilladelse til at rykke op i senior 80cc. 

Denne tilladelse er ikke givet, set med henvisning til omgangstider og placeringer 
i 2006. 

I. Brev fra SVEMO om aflysning af NM/SO i DK: Knud skriver i samarbejde med 
Jan R. en klage over deres indblanding i vores banegodkendelser. 

 
2. Rettelser til reglement skal ses på DMU’s hjemmeside, men afsnit 7 vedr. Pocket Bike og 

datablade vedr. Pocket Bike og Scooter bliver også genoptrykt på papir. 
3. Løbskalender er på plads for 2007, og er den der bliver taget i brug til onlinetilmelding. 
4. Transponderudlejning 2006: Regninger og evt. klager over regninger skal gennemgås for at 

få kreditnota. 
5. Rep. Møde: Regnskab gennemgået og godkendt.  Kandidatlisten gennemgået og taget til 

efterretning, også efter at Steen Pedersen har trukket sig. Forslag fra RRH set og vil ikke 
anbefales af  SDRR. 

6. Hvad kan vi tilbyde til klubber og trænere i mini? Breddebudgettet er på 45.000,- fra SDRR. 
Disse penge vil primært være til kørere og baner. Ikke til løntab. 

7. Event og Marketing vil gerne overtage rettighederne til hovedsponsornavn i Challenge hvis 
der kan findes en ny hovedsponsor. Der er også mulighed for pakkeløsninger på anden vis 
overfor sponsorer i øvrigt. 

8. S & D møde afholdt på Fjeldsted Skovkro, i god stemning blandt de fremmødte. Lidt kritik af 
håndteringen af reglementet for dette år, og en god debat vedr. om blanketter og reglement 
generelt. 

9. Næste møde 14.03.07 på Hejse Kro. 
 
Referent Kaj Lehmann 
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