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1.

Velkomst
Asger indledte med at byde velkommen til mødet.

2.

Klublederseminar 2016
Programmet for årets klublederseminar blev gennemgået. Det meste af fredagens
program er fælles for DMU’s grene.
Fredag aften rundes af med en grenspecifik gennemgang af de spørgeskemaundersøgelser, der har været sendt ud for nylig (medlemsundersøgelse,
bestyrelsesundersøgelse, frafaldsanalyse). Denne gennemgang skal have fokus på
tydelige ændringer fra 2013 til 2016 - både positivt og negativt. Lea sender
resultaterne af undersøgelserne til SK, og når pointerne er valgt ud, sørger Lea for at
sætte dem op i Powerpoint, så de er lette at overskue.
Lørdag indledes med en velkomst, derefter introduktion til de workshops, som skal
finde sted senere på dagen. Lea sørger for at tage kontakt til oplægsholderne og
sikre, at de er orienteret om, hvad der forventes af dem. På selve workshopene
deltager Asger, Jesper og Lasse som ordstyrere og Lea som praktisk assistance på de
forskellige workshops. Det er vigtigt, at det er klart for folk, hvor de skal gå hen –
derfor skal der laves en slide med info om lokaler, som kan sættes på skærmen i
pausen.
Lørdagen byder også på oplæg om DMU’s klublederuddannelse og den nye ATKbog/kommende ATK-forløb, med hhv. Lea/Jonas og Lea/Emil som oplægsholdere.
Lea sørger for at forberede disse oplæg sammen med Jonas og Emil.
Lea sørger for at samle alt Powerpoint-materiale på et par USB-stik.

3.

Vision MX 2020
Ud fra Vision MX 2020 skal der beskrives nogle konkrete mål og indsatser, som
hænger sammen med de strategiske spor, der er blevet fastlagt i samarbejde med
DIF. Langt henad vejen oplister Vision MX allerede mange punkter, som er godt i
tråd med de strategiske spor, men der er behov for at blive endnu mere konkrete på
særligt to af sporene:
 Vi vil rekruttere nye aktive medlemmer i aldersgruppen 8-16 år
 Vi vil rekruttere flere piger og kvinder til sporten som aktive kørere
På baggrund af Vision MX drøftede SK derfor, hvilke yderligere tiltag, der kan sættes
i gang for at understøtte ovenstående spor. Forskellige forslag blev noteret ned, og
SK vil arbejde videre med ideerne frem til deadline i starten af november.
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4.

Opsamling på reglementsændringer
SK har fået tilsendt reglementsændringer fra både Classic og Quad, og dem havde SK
ikke yderligere kommentarer til. SK samlede derfor op på de reglementsændringer,
som planlægges for MX-delen. Oversigt over disse samt kommentarer fra aftenens
møde fremsendes til Asger, som arbejder videre med formuleringen af ændringerne.
Asger og Lea orienterede desuden resten af SK om status på det arbejde vedr. MXreglementet, som finder sted i samarbejde med en advokat, der skal se på, hvordan
reglementet kan tydeliggøres.

5.

Budget
Asger orienterede kort om status på SK-budgettet og om de udviklingsaktiviteter,
der vil være på budgettet i 2017. De omfatter bl.a. en videreførelse af Kids Cupkonceptet.

LKH 27.10.2016

Side 2 af 2

