Udsendt den 26.november 2003.

Motocross 7/03
Referat fra SD-møde, lørdag den 14. november 2003 i Brædstrup.
Til stede: Peter Hansen (PH), Finn Rasmussen (FR), Jens Steffensen (JS), Børge Møller Ebbesen (BE), Claus Menne Nielsen (CMN) og Søren Andersen (SA), referent.
Desuden deltog Mogens Alex Olsen og Jann Rûnitz.
Fraværende: Jette Andersen og Bjarne Sjøholm (afbud).
Peter Hansen startede med at byde velkommen og derefter gik man over til dagsordenen.
Dagsorden
1)

Div. Referater
– UbU 04/03:
SD påpeger, at det er vigtigt med afholdelse af førstehjælpskurser og opfølgningen på psykologikurserne. Referat taget til efterretning.
HB 07/03:
- Alle officiallicenser er forlænget til 31. maj 2004.
SD har et ønske om, at der kommer billede på både official og kørerlicenserne.
Referat taget til efterretning
Arbejdsgruppemøde 06/03:
Taget til efterretning
BMX 06/03:
Taget til efterretning.
Speedway 06/03:
Taget til efterretning.
Motocross 06/03:
Det er blevet besluttet, at SuperMoto hører til under Motocross, på samme vilkår som eksempelvis Trial og Enduro. Hidtil har klassen hørt til under SD Road Racing, men har søgt
om at tilhørsforholdet ændres til Motocross. Internationalt hører klassen til under Motocross.
Miljøorganisation 03/03:
Taget til efterretning.
Der har været holdt møde i fortjensttegnudvalget og vedtægterne for modtagelse af DMU´s
fortjensttegn er blevet ændret.

2)

Regnskab / Budget
Licenspriserne stiger med 3 %.
Det ser ud til at motocross vil få flere penge i det kommende år.
- Løbsafgifterne til de mere betydende publikumsløb på kr. 4.000,- tilfalder helt og holdent divisionen og skal ikke fremover deles med hovedkassen.
- SD får 3 ekstra disciplintilskud i 2004: Micro, Supermoto og Quad, hvilket i 2003 tal svarer
til kr. 5.000,- pr. disciplin.

- Tilskuddet til Motorbladet på kr. 8.000,- falder væk.
Peter udsender budgetudkast til resten af SD.
3)

Kørerrepræsentanten
Claus havde modtaget et brev fra en anonym forælder til en kører, som er af den opfattelse,
at SD ikke varetager microinteresser og derfor ønsker en speciel microkørerrepræsentant i
SD. Henvendelsen indeholdt desuden en orientering om, at man ønskede en navngiven
kandidat opstillet som SD-medlem til årsmødet.
Claus havde desuden fået en forespørgsel om deltagelse i flere klasser pr. løbsdag. SD præciserede, at det ifølge det reviderede 2004-reglement er tilladt at køre i to klasser pr. dag.

4)

Landstræneren
Afbud.

5)

Mini / Micro
Det blev vedtaget at 4-takt, 115cc kan køre med i Mini.
Jens og Jette fik til opgave at udarbejde et oplæg til tiltag på området. I øjeblikket er rekrutteringen meget lille i Østdanmark og derfor ønsker SD, at igangsætte initiativer, der kan styrke
micro på længere sigt. Det kan være PR-arrangementer, træningslejre, møder for klubledere
etc.

6)

Dommerrapporter
Der har været afholdt 4 løb siden sidst. Desværre manglede en polititilladelse, som dog blev
fremskaffet i sidste øjeblik ved Wild West Enduro.
Ellers forløb de andre løb efter planen.

7)

Reglement 2004:
Jann Rûnitz havde udarbejdet et udkast til reglementet for 2004. Dette blev gennemgået af
SD. Jann foretager de endelige rettelser.
Quad-reglementet indsættes som bilag.
På sidste SD-møde blev det besluttet, at 125cc og 250/500cc skulle køres ved DM-A og Maxi og 4-takt ved DM B i 2004.
Denne beslutning ændrede et flertal i SD, så DM-A i 2004 køres som i 2003. Det vil sige med
en 125cc, 250cc og en 4-takts klasse.

8)

Div. Breve
Stinus Lund fra Haderslev Motor Klub har søgt dispensation til at få lov til at køre 125cc. SD
bevilligede dette.

9)

Eventuelt
Der holdes S/D-forkursus den 31. januar 2004 i Vingstedcentret. Om formiddagen gennemgås alment reglement og om eftermiddagen gennemgås mx-reglementet.
Der bliver udsendt materiale til klubberne med klubposten den 1. december 2003.

10)

Næste møde
Næste møde, 01/04 holdes den 31. januar 2004.

