Referat fra SK MX-møde 03-16 på Fjelsted Skov Kro
Møde:
Mødedato:
Til stede:
Ikke til stede:
Referent:
Dato:

03-16
31.03.16
Asger Pedersen, Jesper G. Larsen, Lasse Oxbøll, Morten Juel Rasmussen,
Jann Rünitz, Kurt Vad, Peter Kristoffersen og Kasper Darfelt
Martin Wigh Knudsen
Kasper Darfelt
04.04.16

___________________________________________________________________

1.

Velkomst
Asger bød velkommen på vegne af SK.
Herefter en kort præsentation bordet rundt til ære for de nye deltagere.

2.

Præsentation af udvalgssammensætning
SU MX (Maxi, Mini, Sidevogn, Micro, Pitbike)
Formand Morten Juel Rasmussen
Jann Rünitz
Udvalgets øvrige sammensætning blev diskuteret. Morten kontakter øvrige ansøgere
og meddeler udvalgets sammensætning til Asger og Kasper, når det er på plads.
SU Sidevogn og SU Micro er som det fremgår en del af SU MX fra 2016.
Udvalgsopgaver:
 Den daglige drift og kontakt til klubberne indenfor reglement og det fastlagte
budget
 Sportsudvalget er ansvarligt for at de besluttede aktiviteter gennemføres
som planlagt
 Udarbejde løbskalender
 Udarbejde forslag til reglementsændringer til SK
 Opfølgning på dommerrapporter og dommerkendelser
 Udarbejde skriftlig årsrapport til MX Sportskommissionen
 Behandling af ansøgninger om dispensation
SU Classic
Formand Kurt Vad
Jens Bakmand Skovsen
Per Sadolin Pedersen
Udvalgsopgaver:
 Varetagelse af daglig drift i alle spørgsmål vedr. Dansk Classic Cross sporten –
jvf. gældende reglement og budget
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Udarbejde forslag til reglementsændringer
Planlægge turneringer og løbskalender
Behandle dispensationsansøgninger om maskinstørrelser og
klasseindplaceringer
Løbende kontakt til udøvere af Classic sporten via de respektive klubber
Udarbejde skriftlig årsrapport til MX Sportskommissionen
Behandling af ansøgninger om dispensation

SU Quad
Formand Peter Kristoffersen
Karsten Sølvsten
Martin Fogdahl
Erik Hallstrøm Jensen
Kørerrepræsentant: Michael Blom
Udvalgsopgaver:
 Varetagelse af daglig drift i alle spørgsmål vedr. QUAD-Cross sporten – jvf.
gældende reglement og budget
 Udarbejde forslag til reglementsændringer
 Planlægge turneringer og løbskalender
 Opfølgning på dommerrapporter og dommerkendelser
 Behandle dispensationsansøgninger om maskinstørrelser og
klasseindplaceringer
 Løbende kontakt til udøvere af Quad sporten via de respektive klubber
 Udarbejde skriftlig årsrapport til MX Sportskommissionen
 Behandling af ansøgninger om dispensation
SU MX-Event
Formand Martin Wigh Knudsen
Jakob Thune
Mikkel Wendelboe
Martin Skov Jensen
Udvalgsopgaver:
 Den daglige drift af 24MX DM-A serien indenfor reglementet
 Sportsudvalget er ansvarligt for at de besluttede aktiviteter gennemføres
som planlagt
 Udarbejde løbskalender for de aftalte løb i 24MX DM-A serien, i samarbejde
med SU MX
 Udarbejde DM-A relevante forslag til reglementsændringer til SK
 Varetage sponsorater i forbindelse med 24MX DM-A serien
 Aflægge årsrapport samt regnskab til MX Sportskommissionen
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Det er et ønske at sportsudvalgene og SK får eget domæne til mailadresser.
3.

Gennemgang af udvalgenes opgaver
Sk og SU gennemgik i fællesskab opgaverne og foretog på baggrund af
gennemgangen enkelte rettelser.
Udvalgenes opgaver fremgår på DMU’s hjemmeside under det enkelte sportsudvalg.
Asger gennemgik DMU’s organisation, herunder den politiske ombygning og
administrationen, for udvalgene og det øvrige SK.
Asger gennemgik ligeledes strukturen for Elite arbejdet i DMU.

4.

Områdemøde med MX – klubberne
Der afholdes som tidligere 3 klubmøder i foråret 2016. Møderne bliver fordelt med
et i Øst, et i Vest og et i Nord.
Endelige datoer og lokaliteter følger snarest, men der arbejdes indtil videre med
datoerne 2. maj, 17. maj og 23. maj.
SU formænd forventes at deltage i hvidest muligt omfang.

5.

Eventuelt
Afregningsblanketten blev gennemgået.
Afregninger skal fremsendes til Asger hurtigst muligt, så vidt muligt inden for samme
måned. Husk at påføre bilens registreringsnummer på afregningsblanketten af
hensyn til revisionen.
Jesper G. Larsen er ny næstformand i SK MX og dermed også nyt medlem af DMU’s
Hovedbestyrelse!
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