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1.

Rep. Møde, herunder SU – sammensætning, samt arbejdsområde
Lene udtræder af SK, der skal vælges et nyt SK medlem på rep.mødet af klubberne.
SK afventer hvilke kandidater, som klubberne opstiller og ser frem til at byde det nye
medlem velkommen.
Efter rep.mødet skal der findes nye medlemmer til nogle af SU, hvor der enten
mangler medlemmer eller nuværende medlemmer ønsker at stoppe. Der drejer sig
pt. om:
SU Sidevogn skal have helt ny sammensætning.
SU Mini/Maxi skal have ny formand. Det skal også defineres hvad der er det
optimale antal medlemmer og evt. skal opgaver/kompetencer tilrettes.
SU Micro har brug for nye medlemmer/flere medlemmer.
SU Quad skal have ny formand, men forventes ellers at fortsætte uændret.
SU Classic fungerer tilfredsstillende og forventes at fortsætte uændret.
SU – Event forventes at fortsætte uændret.
Jesper og Asger udarbejder slides til præsentation på rep.møde.

2.

Visioner 2020 for MX
SK lavede en kort brainstorming og nedenstående kunne være en del af en vision
2020.
Bedre klubber (organisation, web, Facebook)
Miljøgodkendelser
Bedre rammer for klubberne (fra DMU)
IT
Fællesskabet
SK arbejder videre med visionerne frem mod rep.mødet.

3.

Lydmålerseminar
Da der ikke er sket ændringer på lydområdet udgår lydmålerseminaret i år. Den
enkelte lydmåler vil i stedet blive kontaktet af Dennis Skytte Bechmann.
I forbindelse med ansøgningsproces til SU efter rep.mødet kan der også søges om
nye lydmålere, banesynere og internationale officials. Annoncering på hjemmeside,
facebook og nyhedsbreve i håb om at finde nye potentielle personer, som på
nuværende tidspunkt ikke er på radaren.
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4.

Banesynsseminar
Dato for banesynsseminar er ikke endeligt fastlagt endnu. Det bliver formentlig i
marts i forbindelse med træning eller løb på en bane.

5.

Åbent hus PR materiale m.v.
Det vurderes at det glimrende PR materiale, som allerede findes i speedway kan
tilpasses, så det også kan bruges i motocross.

6.

Opfølgning på DS-seminar
Formødet var vigtigt og givtigt i forhold til finpudsning og sidste planlægning af selve
seminaret, herunder fordeling af arbejdsopgaver.
Formiddagen med de forskellige indslag fungerede glimrende, herunder indslaget
om konflikthåndtering.
Selve gruppearbejdet var godt på trods af lidt forvirring omkring lokaler og
afhentning af kaffe og kage.
Plenumdebatten efter gruppearbejdet fungerede ikke tilfredsstillende bl.a. pga.
problemer med IT. Derudover skal debatten styres hårdere, så der ikke bliver råbt på
tværs af salen og alle får mulighed for at komme med input og tale ud. Det skal
forbedres til næste år.
Seminaret afholdes i 2017 den 21. januar igen i Odense.

7.

”Miniseminar” for dommere og stævneledere
Der arbejdes på at miniseminar i sommeren 2016.
Temaet kunne blive håndtering af påvirkede udøvere, officials eller andre under
afvikling af konkurrencer.
Det skal undersøges om politiet kan hyres til et oplæg.

8.

Klarlæggelse af forhold til ”private baner”
Problematikken blev drøftet. SK er her umiddelbart af den holdning, at private baner
kun kan godkendes, hvis de kan leve op til de regler og sikkerhedskrav, som alle
andre banedrivende klubber skal leve op til.

9.

Indsats/håndtering af manglende brug af nakkekraver
Der er tilsyneladende brug for en opdatering af reglerne for nogle kørere, hvorfor
der vil blive lagt en nyhed ud på hjemmesiden om brug af nakkekraver.
Der vil også komme information i et kommende nyhedsbrev fra DMU.
Der skal bruges nakkekrave ved:
Al træning og løb i DK
Al træning og løb i udlandet herunder ADAC og hollandske mesterskaber. Eneste
undtagelse er VM (FIM) og EM (FIM E) løb.
Side 2 af 3

Derudover skal de forsikringsmæssige forhold (DIF forsikringer) i henhold til
træning/løb i udlandet også med i nyhed/nyhedsbrev.
10.

Årshjul
Lene har lavet et oplæg, som der arbejdes videre med hen imod rep.mødet.
Årshjul kan også bruges i forhold til arbejdsopgaver for udvalg mv.

11.

LUKS/Ungdomsringen
DMU har modtaget en henvendelse omkring en samarbejdsaftale.
Det skal undersøges nærmere, herunder evt. juridiske komplikationer inden et
endeligt svar kan gives til LUKS/Ungdomsringen.

12.

Eventuelt
Der afholdes møde med SU’erne d. 17. februar på Fjelsted Skov Kro.
Sk holder et skype-møde d. 29. februar med fokus på rep.møde 2016.
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