Referat fra SK MX-møde 06-16 på Fjelsted Skov Kro
Møde: 06-16
Mødedato: 22.08.2016
Til stede: Asger Pedersen, Jesper G. Larsen, Lasse Oxbøll, Lea Kahlke Hansen
Referent: Lea Kahlke Hansen
Dato: 24.08.2016
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_______________________________________________________________________________________
1. Velkomst
Asger bød velkommen til mødet.
2. Planlægning af klublederseminar 2016
På baggrund af tidligere drøftelser gennemgik SK oplægget til program for MX-delen af klublederseminaret
2016.
Fredag aften vil der være noget fælles indhold i form af et eksternt oplæg om brugen af sociale medier
samt gennemgang af resultaterne fra DMU’s spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen vil
ligeledes blive gennemgået grenspecifikt fredag aften.
Lørdagens program vil i år se lidt anderledes ud, end det har gjort tidligere. For at gøre dagen mere
interessant og udbytterig for deltagerne har SK besluttet at inkludere nogle workshops, hvor deltagerne frit
kan vælge blandt flere forskellige emner. DMU’s sekretariat samt repræsentanter fra klubberne vil stå for
disse workshops, som er møntet på at give deltagerne relevant viden og konkrete redskaber med hjem til
klubberne.
Om lørdagen vil SK desuden gennemgå Vision MX/ Strategi 2020, som er blevet til på baggrund af SK’s
møder med klubberne i foråret 2016, og besvare spørgsmål til visionen fra klubberne. Der vil desuden være
oplæg fra sekretariatets side om ATK-projektet i MX samt den kommende DMU klublederuddannelse.
SK planlægger at sende det endelige program for klublederseminaret, Vision MX/ Strategi 2020 og andet
relevant materiale ud til klubberne i september.
3. Reglementsændringer
Lea vil være tovholder på at få gjort reglementet klar til 2017, og SU’erne skal derfor fremsende deres
respektive ændringer til Lea hurtigst muligt. DMU har indgået aftale med en jurist om at gennemskrive

Alment Reglement og MX-reglementet med henblik på at gøre begge mere overskuelige og letforståelige.
Så snart dette er gjort, kan arbejdet med at skrive reglementsændringer ind gå i gang.
SK drøftede desuden muligheden for at tilføje i reglementet, at kørere ved tilmelding til cupper og pokalløb
forpligter sig til at tage en flagpost. Dog skal det kun være max. 4 flagposter der skal besættes, så
muligheden ikke bliver en sovepude for arrangøren. Konceptet er bl.a. afprøvet ved quad, hvor det har
fungeret godt. På aftenens efterfølgende SK/SU-møde blev det sammen med sportsudvalgene besluttet at
indføre dette i reglementet fra 2017.
4. Næste møde
Næste SK-møde afholdes tirsdag d. 13. september på Fjelsted Skov Kro.
5. Eventuelt
Intet til eventuelt.
Referent: LKH

