Referat fra SK MX Møde 04-14 på Fjelsted Skov Kro.
MX Møde:
Mødedato:
Til stede:

04-14
01.04.14
Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Jesper Gottlieb Larsen, Jann Rünitz og Kasper
Darfelt

Ikke til stede:
Referent:
Kasper Darfelt
Dato:
16.04.14
___________________________________________________________________

1.

Velkomst
Asger bød særligt velkommen til Jesper, som nyt medlem af SK MX.

2.

Konstituering
Asger er formand.
Lene er nyudpeget HB medlem for MX og næstformand i SK.
Jesper er menigt medlem.
SK udgør indtil videre et nyt sikkerhedsudvalg under MX. Der arbejdes på at
udpege/finde egnede personer, som kan afløse SK i udvalget.

3.

Opfølgning på relationer til DMCU
SK afventer en endelig bekræftelse på forsikringsforhold fra DMCU. Efterfølgende
har DMCU afvist at bekræfte dette og henviser i stedet til reglementet, som
allerede beskriver forholdet og der står at DMCU’s forsikring dækker på DMU’s
baner.
DMCU mangler også at bekræfte at DMU licenser må køre på DMCU baner.
Administrativt er ordningen med DMCU træningsbeviser trådt i kraft.

4.

Udpegning af Sportsudvalgsformænd
Anders Johansen – Mini/Maxi
Kenneth Frandsen – Micro
Kurt Vad – Classic
Niels Frode Sølvsten – Quad
Jannick Mødekjær – Sidevogn
Martin Wigh Knudsen – MX Event
Derudover:
Jann Rünitz – Listefører (stillinger/kørernumre)
Kim Hilkjær – Løbsadministration
Lene Skovsgaard - Banesynsgruppen
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5.

Indstilling af medlem til disciplinærnævn
SK har indstillet Lars-Bo Rasmussen, som er blevet udnævnt til nævnet og har
takket ja til opgaven.
HB har udpeget Poul Hjorth som formand for nævnet.

6.

Kommende opgaver, herunder Visioner 2014-2020 og aktiviteter 2014
Opgaver blev gennemgået og arbejdet fortsætter i 2014.
Visioner og tiltag kan ses som bilag til referatet fra rep.mødet 2014.

7.

Fastlæggelse af sted og indhold til kommende klubmøder
Møderne afholdes 27.05.14, 02.06.14, 10.06.14 i Slagelse, Kolding og Aalborg.
Jesper kombinerer datoer og steder.
Klubberne skal komme med forslag til en dagsorden for møderne.
Invitation er fremsendt til alle klubber på mail.

8.

Refusion af kursusudgifter
Klubber der ikke kan få refunderet kursusudgifter via kommunen, kan søge HB
om refusion.
Det skal dokumenteres at kommunen ikke vil yde refusion.
Det er kursusudgifter til klubtræner, dommer mv.

9.

Godkendelse af reglementsændringer
Classic ændringer er godkendt og fremgår af MX ændringer nr. 1, som kan ses på
hjemmesiden.

10.

Fastlæggelse af mødekalender forår af 2014
Der afholdes skypemøder d. 9. og 23. april, hvor yderligere møder også vil blive
planlagt.
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