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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Referat SK møde 

Tid: 27. april 2011, kl. 15.00 

Sted: Fjelsted Skovkro 

Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind  

Dagsorden: 

1. Gennemgang af HB referat 13. april, herunder 

a. sammensætning af HB paneler 

b. DMU aktivitetskalender opdateres 

2. Økonomi. 

3. Indstilling af internationale officials. 

4. Transpondersituationen, herunder implementering af ny prispolitik. 

5. Forslag om oprettelse af inventarliste. 

6. Udarbejdelse af interaktivt digitalt reglement. 

7. Aktivitetsstatus. 

a. Frilicenser 

b. Pit Stop møderne 

c. Forslag om Endurance Cup 

d. Hvervebrochure, status og videre brug 

e. Deltagelse i udstillinger 

f. DMU Road racing Facebook gruppe. 

8. Opfølgning på udpegning af Årets Official 

9. Status for NM. 

10. Status for Talent & Elite 

11. DMU design program og beklædning 
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12. Eventuelt 

a. Næste møde samt eventuelt møder for resten af 2011 og 2012. 

b. Forberedelse til SU møderne senere samme dag. Mødet slutter kl. 17.00, hvor der er 

middag med Sportsudvalgene. Herefter går SUerne til møder og SK er til rådighed (Henrik 

og Palle er medlemmer i hvert sit SU) 

Ad 1 HB referat 
 HB og FU Referatet blev gennemgået, og specielt sammensætningen af paneler blev vurderet. Generelt er 
RR/DR pænt repræsenteret. 
Henrik og Palle sender datoer for Mini og DR til FU til brug i aktivitetskalenderen. 
Med hensyn til HB indstilling om fastsættelse af mødedatoer for SK for resten af året, ønsker vi at bevare en 
fleksibilitet, men vi tilstræber, at afvikle møderne i forbindelse med andre aktiviteter. 
 
Ad 2 Økonomi 
Der er modtaget regnskab for Q1, men der er en del posteringer, som ikke kan være rigtige. En del af 
kontonavnene virker også forkerte. Jesper går videre med det. 
 
Ad 3 Internationale licenser 
Ejgil Solkær havde udarbejdet en oversigt over eksisterende licensholdere med udløbsår. SK indstiller at der 
nuværende licensholdere får fornyet deres licenser. Beslutningen ligger hos Internationalt udvalg. 
 
Ad 4 Transpondere 
HB har godkendt vores omlægning af transponder udlejningspriser, og SU RR sørger i samarbejde med John 
Klint og administrationen for at det gennemføres i praksís. 
 
Ad 5 Inventarliste 
SK beder John Klint om at opdatere inventarlisten. Henrik følger op på det. 
 
Ad 6 Digitalt reglement 
Jørgen Bøgvald har accepteret at se på mulighederne for at udarbejde en digital interaktiv udgave at 
reglementet. Søren Andersen bistår med at fremskaffe det nødvendige grundmateriale. 
 
Ad 7 Aktivitetsstatus 
Frilicenser Der er god gang i udstedelsen. Før påske var der udstedt 57 og med de mange træningslejre i 
påsken forventes antallet at ligge omkring 75. 
Pit stop Næste runde afholdes som aftalt først på efteråret. 
Endurance cup Reglement afventer færdiggørelse i SU RR. 
Hvervebrochurer,udstillinger og Facebook. Alt fungerer tilfredstillende. 
 
Ad 8 Årets official 
Arne Christiansen blev ønsket tillykke med udnævnelsen. 
 
Ad 9 NM 
Der afholdes møde 13. juni i Helsingfors, hvor Jørgen Bitsch og Jesper deltager. De danske kørere, som 
ønsker at deltage i år, bedes kontakte SK for en orientering. 
 
Ad 10 Talent og Elite 
Henrik holder kontakt med Rene Prang, som også inviteres til næste SK møde. 
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Ad 11 DMU Design 
 SK vil distribuere det nye brevpapir til SU formænd og andre relevante brugere. 
Palle retter alle dokumenter på hjemmesiden til med det nye design. 
Der udarbejdes visitkort i henhold til oplæg fra HB. 
Der bestilles jakker til Jesper, Palle. Henrik, Kaj og Olaf. Omkostningerne dækkes af hovedkassen. 
 
Ad 12 Eventuelt 
Næste SK møde finder sted 31.8., men SK besøger sammen DM i DR i Malmø 23. juli. 
  
Jesper Holm 27. april 2011 


