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Referat fra SK/SU MX-møde 02-15 på Fjelsted Skov Kro 
 
MX Møde:  02-15 
Mødedato: 23.02.15 
Til stede:   Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Jesper G. Larsen, Anders Johansen,  

   Jann Rünitz, Kenneth Frandsen, Kurt Vad, Jannick Mødekjær, Niels Frode  
   Sølvsten og Kasper Darfelt. 

Ikke til stede:  Kim Hilkjær 
Referent:  Kasper Darfelt 
Dato:  02.03.15 

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. Økonomi 2014 og budget 2015 

Resultat for 2014 bliver ca. -33 tkr., hvilket er lidt bedre end budgetteret.  

Budget for 2015 er fastlagt til -46 tkr. 

 

 

2. ”Up to date” v. SU–formændene. Herunder aktuelle emner/områder som 

får prioritet for 2015 

SU Mini/Maxi: 

Kørere skal huske at meddele Jann, når de skifter klub, cykel m.m. 

Der er indløst en del helt nye licenser. 

Fokus på banerne i 2015. 

 

MX Event: 

Fuld knald på sponsorer og reklame for DM-A. 

Der arbejdes på mulighed for tv – både live og studieprogram. 

 

SU micro: 

Spændende med omlægningen af C 50 begynder til laveffekt. 

Der arbejdes på træningsskole i syd og øst inkl. undervisning til forældre (g + 

teknik, undervisning fra mekaniker). 

Pitbike DM er på plads for 2015. 

 

SU Classic: 

2 nye klasser til den nye sæson – 70+ og Evo 250cc. 

Classic ønsker eget punkt på hjemmesiden. 

 

SU Quad: 

4 af 6 løb har fundet en arrangør, så der mangler stadig 2 arrangører. 

Interesserede klubber bedes henvende sig til Frode. 

Der er uddannet 2 klubtrænere i Quad og der er planer om 

træningsarrangementer. Der søges formentlig om tilskud. 

 

SU Sidevogn: 

Samarbejde med SVEMO og svensk mesterskab med afdelinger der tæller i begge 

mesterskaber. 

Der mangler i den grad sidevognshold. 

 

 

3. Løbskalender 2015 

Ansøgning/fordeling af løb ønskes debatteret på det kommende rep.møde. 

Ide om fordeling af løb på klublederseminaret, hvis det praktisk kan lade sig 

gøre. 

Kan der blive plads til Quad-klasser ved f.eks. regionsmesterskaber. Der ses på 
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ideen. 

Online-kalenderen er stadig under indtastning og vil snarest være fuldt opdateret 

online. 

 

4. Praktisk gennemførelse af Rep.–møde  

SU’erne giver ikke selvstændige beretninger, men skal senest 1. marts 2015 

fremsende bemærkninger til Asger, som vil tage dem med i den samlede 

beretning fra SK.    

 

 

5. Foreløbig udvalgssammensætning af SU’erne efter Rep.–mødet 

Alle har lyst til at fortsætte. Det vil som altid være muligt at søge udvalgene efter 

rep.mødet. 

 

 

6. ”Åbent hus” arrangementer 

SU har flere ideer til events i det kommende år.    

 

 

7. Næste møde 

Det bliver d. 23. marts med deltagelse af SU’erne. 

 

 

8. Eventuelt 

Klubcykellicens gælder begge personer på cyklen ved sidevogn. 

Der blev kort diskuteret det hensigtsmæssige i en 12 års regel for deltagelse i 

konkurrence ligesom i Sverige og Norge.  

SK og DMU tilretter reglementer iht. beslutninger fra FIM vedrørende brug af 

hjemkamera.    

 

 

 


