Referat fra SK/SU Møde 03-14 på Fjelsted Skov Kro
MX Møde:
Mødedato:
Til stede:

Ikke til stede:

03-14
18.02.14

Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Poul Hjorth, Jannick Mødekjær, Kurt Vad,
Niels Frode Sølvsten, Martin Wigh Knudsen og Anders Johansen.
Grane Steinaa

Referent:
Lene Skovsgaard
Dato:
19.02.14
___________________________________________________________________

1.

Velkomst
Mødet blev indledt med spisning.

2.

Bordet rundt m/udvalg
Jannick: Kidscup på Mors er aflyst. Sidevognskalenderen er på plads.
Kurt Vad: De fem DM afdelinger er på plads. Der arrangeres klubaften med Info
om sæson. EM i Randers fylder meget, der skal findes 60-70.000 i sponsor
penge. Primby er med ind over.
Der er kommet 50.000 fra Randers kommune, DMU kommer med 25.000. Hvem
dækker et evt. underskud? Til brug for afklaring af dette er det bl.a. nødvendigt
med et budget. Kurt uddelte flyers til uddeling i klubberne.
Der skal bruges transpondere.
SK tjekker op på dem vi har, om de virker. De gule skulle også kunne bruges til
MX. SK lover der er 100 transpondere der kan bruges.
Niels Frode: Kæmper med at få en arrangør til det sidste DM i august. Ellers er
kalenderen for Quad også klar.
Martin Wigh: Er med i kraft af det nye SU event. Der er tegnet en hovedsponsor
aftale, ligesom andre forhandlinger nærmer sig afslutning, og en udmelding
herom kommer snart.
SK ser gerne at der laves en Jubilæums-cd med mx i 2014.
Anders Johansen: Kalenderen for mini/maxi er på plads og der er også arbejdet
på Micro klasserne. Der er positive tilkendegivelser på klassesammensætninger
og løbsdage. Jubilæumsløbene i Næstved og Mors har et par hængepartier.
Pitbike er ikke helt på plads, 1. afdeling kan evt. køre med til DM-A i Holstebro.

3.

Klublederseminar 2013, bemærkninger/opfølgning
Klublederseminar seminaret skal køres lidt mere som et seminar.

4.

Kommentarer til div. referater siden sidst
Ingen kommentarer.

5.

Regnskab 2013 og budget 2014
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Gennemgang af regnskab og budget, ved Asger
6.

Reglementsændringer (opklarende spørgsmål)
Trykfejl vedr. Quad, Frode retter og sender det til Asger og Jann R.
I Classic har der også indsneget sig et par trykfejl, Kurt sender rettelser.

7.

Løbskalender 2014
Classic kommer med på den officielle løbskalender, Anders tager sig af det. Quad
har en vakant først i august, Kolding og Svendborg er blevet spurgt. Ellers er
kalenderen på plads.

8.

Rep.møde 2014 og rollefordeling (beretning)
Der står i vedtægterne, at der skal afleveres en rapport til SK.
Hvert udvalg aflægger en beretning af hvad der er lavet i 2013 samt noget
fremadrettet.

9.

Nyt udvalg, udvalgsopgaver og sammensætning efter Rep.møde.
Quad-udvalget forventes at ville fortsætte i SU, Classic har fået nyt medlem og
alle ønsker at fortsætte i SU, Sidevogn SU ønsker at fortætte, Mini/Maxi Anders
ønsker at fortsætte og Jann ønsker at fortsætte.

10.

Indkomne forslag til Rep.møde
Der er tre opstillede til SK og fire opstillede som suppleant.
Indkomne forslag til MX blev gennemgået.

11.

Mødedatoer 1. halvår 2014
SK, SU møder: 01.04.14, 24.06.14.
Tre klubmøder:
27.05.14, 02.06.14, 10.06.14.
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