
 
 
 

Road Racing 01- 05 
 

SDB RR møde 1-2005, 18. januar 2005 kl. 18.00 på Hejse Kro i Fredericia. 
 
Til Stede: Knud Møller(KM), Kaj Lehmann(KL), Allan Goltermann Bak(AGB), Arne 
Christiansen(AC), Bjarne Kryger Sørensen(BKS), Orla Madsen (OM) og Søren Andersen(SNA) - 
referent. 
 
Fraværende: Ingen 
 
1) Velkomst 
Knud startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsordenen. 
 
2) Godkendelse af dagsorden og referat fra SD møde 07-04: 
Der var ingen tilføjelser til dagsorden. 
 
SD ønsker snarest muligt indsigt i regnskabet omkring teambussen og økonomien bag Danish 
Road Racing Team.  
SD ønsker på baggrund af dette et møde med DMU’s direktør Jan Rodtwitt og DMUs formand 
Henrik Nørgaard - og derfor inviteres de to til et afklarende møde med SD. 
 
Datoforslag: 
SD foreslår fredag den 18. februar 2005 kl. 16. Alternativt lørdag formiddag? 
SD ønsker en kopi af forklaringen fra Team Danmark om - hvorfor man trak sig fra økonomisk 
støtte til Road Racing. Denne fremsendes af Knud Møller. 
 
3) Diverse referater 
Taget til efterretning. 
 
4) Diverse breve og ansøgninger 
Kaj udfærdiger en liste med B-kørere, der kan rykke op i A. 
 
5) Økonomi 
– Status 2004 
Afventer årsregnskab 
– Budget 2005 
Ikke foretaget rettelser siden seneste udkast fra den 11. november 2004.  
 
6) Samarbejde mellem SD og klubber 
SD har i dialog med klubberne besluttet at tage en rundtur til disse. 
Dagsorden for disse møder udarbejdes af Knud Møller. 
 
7) Elitesatsningen 
Intet at referere. 
 
8) Reglement 2005 
Reglementet er færdigt og klar til tryk og udsendelse. (Er udsendt, den 7. februar 2005). 
 



9) Løbskalender 
Knud Møller henvender sig til klubberne med henblik på at få bekræftet løbsdatoer. 
  
11) Challenge 2005 
19 kørere er tilmeldt til årets serie. Det tegner til en meget spændende løbsserie. Cyklerne skal 
plomberes ved indsprøjtningsboks, cylinderen og bunden af motoren. 
   
12) Næste møde 
Næste møde holdes den 22. februar 2005 
 
13) Eventuelt 
Intet at referere. 
   

 
Referat udsendt den 3.marts 2005 


