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1.

Kort evaluering af klublederseminaret
Det blev konkluderet at seminaret ikke havde et optimalt forløb, samt at der til tider
herskede en negativ stemning. Ligeledes skabte specielt en lille gruppe et udpræget
dårligt debatklima.
Selve formen for seminaret skal der også kigges på fremadrettet, da debatterne ofte
bliver meget koncentreret omkring små detaljer. Der ønskes i stedet mere egentlig
seminar og læring, så klubberne kan få noget konstruktivt med hjem, som
forhåbentlig kan forbedre deres dagligdag.

2.

Reglement 2016
De planlagte ændringer til reglementet blev gennemgået og enkelte blev justeret
yderligere.
De afsluttende ændringer fra klublederseminaret, samt den nye del vedr. Kids Cup
og micro bliver indskrevet i reglementet og endelig godkendt af SK.
Der er lavet ny forside til reglementet.
Reglementet forventes endelig klart senest kort efter nytår.

3.

Drøftelse af SK/SU – Organisation
Sk og SU’erne havde en debat om snitflader mellem udvalg og sportskommission,
hvor der nogen gange er et overlap, så begge egentlig arbejder med det samme
emne.
Der skal arbejdes på en bedre afklaring af snitfladerne og muligvis også en bedre
kommunikation mellem SK og SU. Udvalgene er meget forskellige, hvilket også
præger arbejdsformen.
Der arbejdes videre på emnet i 2016.

4.

Løbskalender
Kasper sammenkører de forskellige udgaver/ændringer, der er opstået i processen,
så en foreløbig kalender kan sendes ud til klubberne (er sket).
Den enkelte arrangør af et DM-A kan anmode om en support-klasse til
arrangementet. Arrangøren kan også afholde DM-A uden en support-klasse.
Support-klassen skal godkendes af SU Mini/Maxi og SU Event!

5.

Eventuelt
Der blev diskuteret om der skal indføres nye MX klasser i fremtiden.
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For nærværende kommer der ingen ændringer til 2016 sæsonen.
Såfremt det senere besluttes at ændre i klassesammensætningen for MX vil der
komme en officiel udmelding. Eventuelle ændringer til 2017 vil f.eks. blive udmeldt i
foråret 2016.
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