Referat fra møde i SK MX på Fjelsted Skov Kro.
MX Møde:
Mødedato:
Til stede:

01-14
11.02.2014
Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Poul Hjorth, Anders Johansen og Kasper
Darfelt

Ikke til stede:
Referent:
Kasper Darfelt
Dato:
24.02.2014
___________________________________________________________________

1.

Velkomst
Asger bød kort velkommen.

2.

Evaluering af dommerseminar 2014
Det blev fremført at alle bør tale i mikrofon.
Formødet kan afskaffes. Det er umiddelbart en dyr foranstaltning, når det holdes
op imod den egentlige værdi af mødet.
Selve formen for dommerseminaret er god og specielt delen med gruppeopgaver
fungerer fint. Antallet af opgaver kan måske mindskes med 1 eller 2 opgaver.
Der blev talt op at rotere mellem at holde seminaret på Fyn og Jylland, således at
transporten ikke er meget lang for de samme deltagere hvert år.

3.

Fornyelse af dommerlicenser
Listen blev gennemgået og kommenteret.
Listen sendes til Kim Hilkjær, som bedes kommentere på aktive dommere.

4.

Aktiviteter i forhold til Swot analyse, specielt "trusler og svagheder"
Det blev besluttet at skubbe punktet til mødet med SU’erne d. 18. februar.

5.

Visioner for MX 2014 – 2020
Visionerne blev gennemgået med stor interesse og der var bred enighed om at
bakke op om visionerne.
Visionerne betragtes som meget brede og det imødeses at de senere i forløbet
konkretiseres yderligere.

6.

Oprettelse af SU-Event
Udvalgets arbejdsopgaver blev vurderet, kommenterer og vedtaget.
Udvalgets sammensætning blev også diskuteret.
Der er nu også oprettet et SU MX – Event.

7.

Løbskalender 2014 - godkendelse
Løbskalenderen blev set igennem og godkendt.
Det blev samtidig aftalt, at en opdateret version hurtigst muligt bliver lagt på
www.dmusport.dk (er sket).
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Onlinekalenderen opdateres også og arbejdet er allerede i fuld gang.
8.

Officials til de 4 Internationale løb i 2014
Forslag er som følger:
Korskroen:
Peter Hansen (COC)
Martin Skov Jensen (TK)
Kristian Lang (AMB)
Pia Dall (Miljø)
Poul Erik Sørensen (National Delegeret)
Kasper Darfelt (sekretær)
Slagelse:
Peter Guldberg Johansen (COC)
Martin Skov Jensen (TK)
Per (AMB)
Pia Dall (Miljø)
Poul Erik Sørensen (National Delegeret)
Kasper Darfelt (sekretær)
Mors:
Peter Hansen (COC)
Martin Skov Jensen (TK)
Jens Steffensen (AMB)
Pia Dall (Miljø)
Poul Erik Sørensen (National Delegeret)
Kasper Darfelt (sekretær)

9.

Model for omkostningsfordeling ved Internationale løb – klubber, SK m.v.
Det blev aftalt at Kasper Darfelt laver et oplæg, som SK MX kan bringe videre til
behandling i HB.

10.

Lydmåling 2014, persongalleri, og indsatsområder
SK håber at alle nuværende lydmålere ønsker at fortsætte.
Der skal findes en ansvarlig iblandt lydmålerne.
Derudover arbejder SK med følgende målsætninger:
Der lægges op til at der skal foretages lydmålinger i klubberne via egenkontrol.
Der bør være en lydmåling til alle mesterskabsløb.
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11.

Banesyn og seminar 2014, persongalleri
Seminaret er aftalt til primo marts.
Banesynerne fra 2013 fortsætter i 2014 med tilføjelsen af yderligere en banesyner
på Sjælland.
Der er banesynernes opgave at informere en given klub, hvornår banesynet
ønskes foretaget.
Alle banesyn skal være afsluttet 30.06.
Baner der ikke er synet inden denne dato må forventes midlertidigt lukket indtil
banesynet er foretaget.
Klubberne har selv et ansvar for banesynet foretages rettidigt.

12.

Håndtering af afgiftscirkulære, evt. afvigelse herfra
Det er SK’s holdning at cirkulæret er fuldstændigt og alle mulige afgifter fremgår
tydeligt.

13.

Kandidater til SK, udvalg
Gennemgået uden yderligere kommentarer. SK ser frem til det kommende
rep.møde.

14.

Forslag til MX-del af repræsentantskabsmødet
Forslag blev gennemgået og evalueres af SK frem imod rep.mødet.

15.

Planlægning af rep.møde
Det blev diskuteret om SU’erne stadig skal aflægge selvstændige rapporter for det
forløbne år.

16.

DMCU
SK afventer pt. en tilbagemelding fra DMCU.
Når der foreligger noget konkret vil det blive meldt ud på DMU’s hjemmeside.

17.

Godkendelse af reglementsændringer for 2014
Alle ændringerne til det nye 2014 reglement er godkendt af SK.

18.

Fastlæggelse af mødedatoer for 1. halvår 2014
18. februar kl. 17.00 + 18.30 for SU.
(26. marts kl. 17.00 + 18.30 for SU)
24. juni kl. 17.00 + 18.30 for SU
Klubmøder:
27. maj
2. juni
10. juni
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19.

Punkter til SK/SU møde
Banesyn
Persongalleri
Afvikling af rep.møde
Forslag til rep.møde
SU i fremtiden
Yderligere kan blive tilføjet.
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