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SK-Møde nr. 2 den 3. maj 2010, kl. 17.00 på Hejse Kro, Fredericia 

Mødedeltagere: 

Svend Jacobsen 

Jens Lund 

Hanne Thomsen 

Peter Kirkegaard (ref) 

Referat 

Sager til drøftelse 

1. Inddragelse af licens hos kører og forældre 

Efter flere episoder og klage fra VBMK til DMU over to medlemmer (kører og forældre) sendes brev 

til forældre via kontoret, og svar sendes til FSK på mailforespørgsel. 

2. Budget og regnskab 1. kvart. 

Gennemgået: 

Kursus og dommerposter kontrolleres med kontoret 

Webmaster er glemt – skal posteres 

SJ retter til overfor kontoret 

3. Sportsudvalgene 

Mangler stadigvæk poster på lang- og græsbane.  Har været i kontakt med græs- og 

langbaneforeningen, som overvejer at træde ind i udvalget. Lyder som en god idé, der kan arbejdes 

videre med 

4. Talent og elite udvalgsmøde 

Jens er trådt ind i udvalget. Første møde afholdes 1. juni. 

Uddannelsesudvalg 

5. Aktivitetsplan: 

Mødekalender:  5. juni, 24. august, 5. oktober, 26. november, Hanne, Erik og Jan indbydes til at 

deltage i alle møder. 

6. Teknisk kontrol 

Vi vil have skærpet kontrollen i ligaen/turneringen etc. 

Vejning af cykler før match og karburator/motorkontrol – fokus skal være at overholde 

reglementet, ikke uddele bøder. Vi vil have skærpet kontrollen i ligaen/turneringen. 

7. TA 

Efterlyser fremtiden LAP eller alternativt. Vi er nødt til at tage en alvorlig vurdering af alternativer. 

Undersøger muligheder fra bl.a. England via Jan Stæchmann og Sverige. 

8. Carl Bro samarbejde 

Vi skal tages mere med omkring homologering af lydpotter. Vi vil kunne følge det arbejde der pågår 

og igangsættes. SJ kontakter Carl Bro. 
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Generel drøftelse om Carl Bro samarbejdet tages op senere. 

Sager til beslutning 

9. Lyddæmpere 

-brev fra kørerne 

Afklaringsmøde afholdt med kørerrepræsentanter på foranledning af brev fra kørerne.  

10. Reglementsopdatering (opsamling fra de første runder) 

- trykning af reglement, Hanne og Peter udtrykte ønske om at man som det mindste udsender 

trykte reglementer til dommerne. Det er aftalt at vi kontakter Ole Jacobsen omkring 

reglementsudvalget. 

Vi skal arbejde på at få Reglementudvalg og TA til at tale sammen om de direkte forespørgsler fra 

turneringsrunderne (fx TA-brev om snitlister i 50cc, brug af erstatningskører, holdsætning osv.) 

SJ skriver til EMS om hvad der er skabt enighed om ved mødet. 

11. DM hos EMS 

Vi er bekymrede over EMS forberedelse til DM i maj. Der mangler en del ting for at kunne være på 

plads. Vi følger deres planlægning, og der er aftalt nyt møde den 12. maj. 

12. Billetter Parken 

Fordelingsliste udarbejdet 

Sager til orientering 

13. Dommerafregning – brev fra Hanne 

14. Sæsonstart – info til dommere – brev fra Hanne  

15. EM Græs – Bo Jørgensen/Erik Juul og Torben Præstgaard deltager. 

16. Seedning Bjarne Petersen 

17. Superliga (referat fra møde 17. marts) 

18. Flytning af DM-semi og U21 kval – TeamVissing og Patrick Hougaard 

19. Licensudstedelse – der har været problemer med licensudstedelse til to kørere (Hanne ved at den 

ene er på plads, og tager fat i kontoret omkring den anden). 

20. Talent cup 80cc – DSL og Vojens SC 

21. HB-mødet - orientering 

22. Adresseliste klubberne – brev fra Hanne 

23. Klubtræneruddannelse – brev fra sekretariatet 

24. Dommerprøve – fra Ole Thrane – formulering af afslag på godkendelse 

25. Licenser 

Der er nogle typer licenser som er udløbet i april 2010. De skal fornys. 

26. Støjmålere – Søren Kjær 

 

 


