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Sportskommision Road Race og Drag Race 

Referat fra SK møde  

Tid: 15. november 2010, kl. 17.00 

Sted: Fjelsted Skovkro 

Deltagere: Jesper Holm (formand), Bent Andersen og Palle Lind. 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af materiale fra Klublederseminaret. 

2. Løbskalender 2011. 

3. Økonomi. 

a. Regnskab oktober 

b. Klubdebitorer 

c. Budget 2011 i forlængelse af FU møde og Klublederseminar. 

4. Forslaget til ny licensstruktur og løbsafgifter 

5. Forslag til reglementsændringer 

a. Gennemgang af referat fra SU Admin. 

b. Trykte reglementer 

6. Status for dialog med SVEMO om SOC lydmåling. 

7. Talent & Elite 

8. Vurdering af mulige samarbejder med sponsorer. 

9. Forberedelse til RR/DR Klubseminar i samarbejde med DIF 

10. Eventuelt 

a. Årets official 

b. DS seminar 

c. Næste møde. 
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Indledningsvis gjordes der status over situationen i Sportsudvalgene. I SU Admin er der nu ved at komme ro 
omkring arbejdet. Der har været afholdt et par møder efter formandsskiftet. SU Admin og SU Teknik har i 
øjeblikket begge Kaj Lehmann som formand, og SK vil løbende sammen med Kaj vurdere den bedste 
løsning. 
Der har været lidt udskiftning i SU Mini, men det klarer man selv i udvalget (husk at Henrik Behrendt som 
formand stemmer eventuelle ændringer af med SK). 
SU Touring er fortsat i et meget tidligt stadie. 
SU Drag kører godt. 
 
AD 1 Gennemgang af materiale fra Klublederseminaret 
Der var følgende til RR/DR: 
A 

Hvordan sikres at klubberne er interesseret i dette ”når tilbuddet forefindes…..”? 
RR/DR 
1. Mere sportssekretær tid til rådighed for grenene 
2. Dedikeret politisk arbejde, ansæt lobbyist 
3. Synliggøre ansøgningsmuligheder for puljemidler 
4. Støtte og en repræsentant fra DMU til stiftende generalforsamlinger 
5. På hjemmesiden 
a. Ny klub => hvad gør man 
b. Nyt medlem => hvad gør man 
c. Tilmelding til stævner – brugervejledning 
6. Medlemsvenlig åbningstid, også på telefonen 
 
B 
RR/DR 
Hvad kan SK gøre for at forbedre samarbejde mellem klubberne og SK 
1. Lytte til klubbernes ideer om arrangementer 
2. Samarbejde fremmes ved bred mødeaktivitet 
3. Klubleder/bestyrelse seminar med ekstern coach 
4. Hurtig offentliggørelse af referater fra SK/Udvalg møder 
Hvilke 3 HØJT prioriterede aktiviteter skal indgå i en fælles målsætning for at 
RR for at sporten kan overleve 
1. Få vores tabte medlemmer tilbage 
2. PR Arbejde (tal med udstillinger) 
3. Kopiere LUKS arbejde til flere kommuner 
4. Politisk arbejde for at få mere køretid på banerne 
5. Klubudviklingsseminar med ekstern konsulent som inspiration og katalysator for 
klubudviklingen 
6. ”RR for Dummies” – en flyer med en forsimplet udgave af hvad der kræves for at 
starte med RR (regler mm). Der skal være et tomt felt til den enkelte klubs 
navn/kontaktdetaljer 
7. Uddeling af 100-150 gratis licenser – spredt ud på de forskellige grene af RR (RR, 
Drag, Mini mm) til tidligere kørere 
8. De bedste B kørere rykkes op til A 
 
SKs kommentarer 

Der er et generelt behov for hjælp i forbindelse med etablering af nye klubber eller nye afdelinger i 
eksisterende klubber. Denne opgave påtager SK sig, når man får en direkte henvendelse. De to seneste 
eksempler har været Korskro (ny klub) og Hedeland (ny afdeling), og etableringen vil altid ske i samarbejde 
med sekretariatet. 
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PR arbejde er efter SKs opfattelse en opgave for klubberne lokalt. 
 
Et bredere samarbejde med LUKS vil blive undersøgt. 
 
Der foreslås et klublederseminar, og der er nu planer om et seminar i 1. kvartal 2011 (herom senere i dette 
referat). 
 
Der er behov for hvervemateriale i form af en brochure. Denne opgave vil SK gå i gang med i samarbejde 
med sekretariatet og redaktion og grafikere fra Motorbladet. Den skal være klar til vinterens udstillinger og 
andre aktiviteter. 
 
Der er et forslag om gratis licenser. dette behandles i forbindelse med drøftelserne i HB af omlægningen af 
licenser i RR/DR. 
 
Oprykning af kørere. SK pålægger SU Admin at sørge for oprykning i henhold til reglementet. dette er 
blevet så meget mere rimeligt med den foreslåede omlægning af licensstrukturen, hvor en oprykning ikke 
straffes med en højere licenspris (vi mangler i skrivende stund fortsat en godkendelse i HB af denne 
omlægning). 
 
Ad 2 Løbskalender 2011 
AMKs kalender for RR er offentliggjort. Andre klubber forhandler fortsat om yderligere 2 stævner. 
RR Mini er langt fremme (jf. referatet fra det grenspecifikke møde ved klublederseminaret). Det henstilles 
til SU Mini at få fremstilles en samlet kalender snarest. 
SU DR mødes snarest, og her vil man arbejde med kalenderen. 
SK vil offentliggøre en samlet kalender for 2011 d. 1. december. De datoer, der ikke er endelige på det 
tidspunkt, vil blive markeret som præliminære. 
 
Ad 3 Økonomi 
Der var desværre ikke modtaget et regnskab for oktober. 
Debitorlisten blev gennemgået. Sekretariatet bedes gennemføre en stram rykkerprocedure, og samtidig 
bedes man afskrive saldi, som det ikke er realistisk at inddrive. 
Budget 2011 er blevet justeret efter klublederseminaret og det afventer nu endelig behandling i HB. 
AMK undersøger fortsat muligheden for at købe afdækningsmåtterne af DMU. Der vil fremkomme et tilbud 
fra klubben, som skal behandles af FU. 
Bent påpegede, at der er kommet en information fra DIF om moms i forbindelse med sportsarrangementer. 
Umiddelbart ser det ud til, at dette kan blive et problem for klubberne, og vi beder derfor sekretariatet om 
at vurdere dette og sende information til klubberne. 
 
Ad 4 Forslaget til ny licensstruktur og løbsafgifter 
Efter en grundig debat på klublederseminaret blev der vedtaget et forslag til licensstruktur og priser, som 
nu afventer behandling i HB. 
 
Ad 5  Forslag til reglementsændringer 
Gennemgang af referat fra SU Admin. Forslagene er taget ad notam og afventer nu behandling i 

reglementsudvalget. 

Trykte reglementer. Det blev besluttet, at der uddeles trykte reglementer til de dommere, der deltager i DS 
seminaret. 
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Ad 6 Status for dialog med SVEMO om SOC lydmåling 
Sagen udvikler sig løbende. Der vil blive givet en orientering, når den er konkluderet. 
 
Ad 7 Talent & Elite 
Siden sidste møde har der været en telefonisk dialog med René Prang. Det blev aftalt at Bent sammen med 
René udarbejder en handleplan og et budgetforslag for RR/DR for 2011. Dette afstemmes med Jesper og 
Palle, og det skal være færdigt så det kan fremsendes til HB inden mødet 4. december 2010. 
 
Ad 8 Vurdering af mulige samarbejder med sponsorer 
Der er modtaget en henvendelse fra en MC udstyrsforhandler, som ønsker en diskussion af mulighederne 
for sponsorater. Jesper tager kontakt til ham. Principielt er SK indstillet på at sælge sponsorater til 
løbsserier, så længe dette ikke får indflydelse på den sportslige kvalitet. 
 
Ad 9 Forberedelse til RR/DR Klubseminar i samarbejde med DIF 
Efter klublederseminaret fik SK et tilbud fra FU om at kunne benytte konsulent Dorthe Andersen fra DIF i 
forbindelse med udvikling af samarbejdet omkring sporten. Jesper har været i dialog med Dorthe, og det er 
tanken at afholde et klubseminar i 1. kvartal, hvor alle medlemmer af klubberne – og ikke blot 
bestyrelserne – inviteres til at deltage. Der er aftalt et planlægningsmøde med Dorthe til 2. december. 
 
Ad 10 Eventuelt 
Årets official Vi har været glade for resultatet af denne aktivitet og vil søge den gennemført i 2011. 
Tanken er at få nomineret kandidater inden repræsentantskabsmødet 5. – 6. marts 2011, hvorefter 
vinderen kan vælges på grenmødet. 
 
DS seminar Vi vil fortsætte med samme form som i 2010, hvor deltagerne udtrykte stor tilfredshed med 
mødet. Datoen er fastsat til 19. marts 2011. 
 
SK møde Der afholdes et møde mellem de to kommende HB møder (4.12.2010 og 5.2.2011). Datoen 
aftales i forhold til bl.a. klubseminaret. 
 
 
 
 
Jesper Holm 
16. november 2010 


