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1.

Velkomst

2.

Økonomi
Det ser fornuftigt ud pt. Der er et overskud på tkr. 161.
Det er tkr. 40 bedre end budgetteret på nuværende tidspunkt. Der skal dog tages
højde for mulige unøjagtigheder, da nogle indtægter/udgifter kan have ”skiftet”
måned i forhold hvor de er budgetteret.
Det forventes at det samlede budget for året holdes, så det budgetterede
overskud på tkr. 20 for 2013 realiseres.

3.

Licensstruktur
Træningslicens Junior skal ændres til også at gælde til og med 15 år ligesom
Junior A-B-C.
SK mener ikke at det skal være muligt at køre motocross på en Enduro licens,
som det har været muligt i år, da tilbagemeldingerne fra klubberne er negative,
fordi klubberne ikke har mulighed for at kontrollere om den enkelte kører træner
på en enduro- eller cross-cykel.
Holdningen er klar – på en motocrossbane køres der motocross uanset cykel. SK
tager sagen op i HB igen.

4.

Status på banegodkendelser, evt. forslag til ændringer m.v. til 2014
Ballerup skal have et besøg. Banen er under ombygning, men der skal laves et
tjek på status.
Enkelte private baner er ikke synet. Det er op til ejeren om banen ønskes synet.
Er den ikke synet er DMU licens selvfølgelig ikke gyldig og kørere er ikke forsikret
af DMU.
Alle klubbaner herudover er synet!
Det skal så vidt muligt være muligt for klubberne at se hvorfor banen er
kategoriseret som den er.
Hvad gør vi med klubber der ikke overholder aftaler nævnt i banesynet? Skal der
være en frist? Der arbejdes videre på en løsning til 2014.
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5.

Reglementsændringer (foreløbig noteret samt FIM - ændringer)
Der skal kigges på lyd og klasser, så de matcher FIM.
Reglementsændringer til 2014 præsenteres for klubberne på klublederseminaret.

6.

Dommerseminar 2014 - tid og sted m.v.
Odense eller Fjelsted. Odense er første prioritet.
Afholdes 25.-26. januar 2014.

7.

Nordisk Møde
Det har ikke været muligt at finde en dato trods flere forsøg. SK har flere gange
rykket for dato og agenda, men det intet sker anser SK for nuværende mødet
som aflyst.

8.

CE - godkendelse af sikkerhedsudstyr
Hjelme skal være godkendt.
Er det afgørende om øvrigt udstyr er CE-godkendt al den stund at det er
producenten der selv godkender?
Der skal følges op over for HB med hensyn til nakkekraver. Er det kommet nye
undersøgelser der dokumenterer effekt eller det modsatte.

9.

Emner - samt foreløbig planlægning af Klublederseminar
SK har på nuværende tidspunkt følgende emner til den grenspecifikke del:
Reglement – præsentation af ændringer til 2014
Løbskalender – præsentation af løbskalender 2014
Klubmøder – evaluering af årets møder.
Banesyn – status og information.
DMCU – status og fremtidigt samarbejde.
Motocross har fra kl. 9:30 om lørdagen og indtil forventet afslutning kl. 14.00.

10.

Tilmeldingsfrister til løb
SK vurderer at der er tilfredshed med de nuværende frister, hvorfor de fastholdes
i 2014.

11.

Evt.
Henvendelser går ikke til udvalgene. I stedet kontaktes SK eller adm., som
herefter skal/må videresende til SU. Her ligger en opgave i at få det bedre
kommunikeret ud til vore medlemmer.
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