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Referat fra SK MX-møde 03-15 på Fjelsted Skov Kro 
 
MX Møde:  03-15 
Mødedato: 23.03.15 
Til stede:   Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Jesper G. Larsen, Jann Rünitz og 

   Kasper Darfelt 

Ikke til stede:  Anders Johansen 
Referent:  Kasper Darfelt 
Dato:  26.03.15 

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. Konstituering (udvalg m.v.) 

Sportskommissionen konstituerede sig som følger for den kommende periode: 

Asger er formand og HB - medlem 

Lene er næstformand og HB-medlem 

Jesper er menigt medlem 

 

Derudover har SK MX enten plads eller har udpeget personer til følgende udvalg: 

 

MX Sikkerhedsudvalg: 

Lene er formand og udvalget består derudover af Jesper Larsen, Erling 

Christiansen og Torben Nødskov, der begge sidder i DMU’s sikkerhedsudvalg. 

 

MX Banesynsudvalg: 

Lene er formand og udvalget består derudover af Erling Christiansen, Jann 

Rünitz, Claus Mathiasen. Peter Vestergaard og Anders Johansen. 

 

Slutteligt sidder Asger i Talent og Elite.  

 

 

2. Opfølgning på repræsentantskabsmødet 

Det konkluderedes at beretningen fungerede godt med den tilhørende power-

point præsentation og uden særskilte beretninger fra sportsudvalgene, som i 

stedet havde givet Asger input til beretningen fra SK. 

SK besluttede at eventuelle afstemninger næste skal være skriftlige. 

Derudover vil SK undersøge muligheden og prisen for at optage hele mødet 

næste år. 

 

 

3. Udpegning af Sportsudvalgsformænd 

Alle formændene ønsker at fortsætte, hvorfor formændene stadig er som følger: 

Mini/Maxi: Anders Johansen 

Micro: Kenneth Frandsen 

Classic: Kurt Vad 

Quad: Niels Frode Sølvsteen 

Sidevogn: Jannick Mødekjær 

MX-Event. Martin Wigh Knudsen 

 

 

4. Indstilling af medlem til disciplinærnævn  

SK har udpeget Jens Steffensen som medlem.     

 

 

5. Kommende opgaver, afledt af repræsentantskabsmødet 

SK vil analysere problemstillingen vedrørende private baner, som pt. bliver 

godkendt af DMU. Hvad er mest hensigtsmæssigt for DMU’s klubber? For DMU’s 

kørere? For DMU som organisation? 
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6. Fastlæggelse af dato og sted til kommende klubmøder 

Klubmøderne bliver afholdt i maj på følgende 3 mandage: 

4. maj 

11. maj 

18. maj 

 

Jesper vil tage kontakt til klubberne og aftale sted for de enkelte datoer. 

 

Klubberne får en indbydelse, når det hele er fastlagt.    

 

 

7. Reglementsændringer 

En enkel rettelse til MX reglementets § 4.2. Der tilføjes følgende tekst: 

Der kan ikke indgives protest mod brændstof.  

 

Oprindelig tekst Ny tekst Beskrivelse 

4.2 Alment                                                                                  

I motocross må anvendes 

motorcykler af gruppe A 1, 

solo motorcykler, og gruppe B, 

motorcykler med sidevogn. 

Til drift af motocrossmaskiner 

må kun anvendes blyfri benzin 

af kommerciel standerkvalitet. 

4.2 Alment                                                                                  

I motocross må anvendes 

motorcykler af gruppe A 1, solo 

motorcykler, og gruppe B, 

motorcykler med sidevogn. 

Til drift af motocrossmaskiner 

må kun anvendes blyfri benzin 

af kommerciel standerkvalitet.                                                                                  

Der kan ikke protesteres mod 

brændstof. 

Tilføjelse til de 

almene regler 

for 

motorcyklen 

 

 

 

8. Fastlæggelse af mødekalender for året 2015 

SK møde 14. eller 15. april kl. 17.00, forhåbentlig med deltagelse af Peter 

Hansen, Kristian Lang, Niels Frode Sølvsteen og Martin Skov til drøftelse af status 

på Internationale forhold, AMB udstyr og uddannelse. 

SK møde 15. juni kl. 17.00 hos Lene. 

SK/SU møde d. 17. august kl. 16.00.   

 

 

 


