Sportskommission motocross

Repræsentantskabsmøde lørdag d. 2. marts 2012 kl. 14.00
på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Sportskommission Motocross
D A G S O R D E N
1)

Konstatering af møderet og stemmetal
28 klubber repræsenteret

2)

Valg af dirigent og stemmetællere
Erling Christiansen valgt som dirigent. Jann Runitz og Kim Hilkjær som stemmetællere.

3)

Sportskommissionens beretning til godkendelse.
Formandens beretning vedtaget med få kommentarer.
Dels er der ifm. EM på Hedeland er der også NM i 85cc.
Desuden blev det nævnt at der oprettes tidstagningskurser ila. 2014.
Micro beretning ved Grane Steinå, vedtaget uden bemærkninger
Mini-maxi beretning ved Peter Mastrup vedtaget uden bemærkninger
Sidevogn beretning ved Jesper Rasmussen. Vedtaget uden bemærkninger.
Efterlyser et par klubber til afvikling af DM og pokalafdelinger.
Quad beretning ved Niels Frode Sølvsten. Vedtaget med en enkelt kommentar til antallet
af løb og klasser.
Classic beretning ved Kurt Vad. Vedtaget uden bemærkninger

4)

Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til
efterretning
Poul Hjort gennemgik det reviderede regnskab.
Eneste kommentarer: man kan højst generere et overskud på egenkapitalen på 300.000
kr.

5)

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
6)
Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de
kommende 3 år til godkendelse
Præsenteret ved SK formand. Godkendt uden kommentarer.

7)

8)

9)

10)

Fremlæggelse af budget for det indeværende år
Fremlagt uden kommentarer
Valg til Sportskommissionen samt suppleant
a)

Valg af kommissionsmedlem 3 år
Opstillet: Lene Skovsgaard – valgt uden modkandidat

b)

Valg af 1 suppleant for kommissionsmedlem for 1 år
Opstillet: Ingen – ingen valgt

Valg til Motocross Fonden
Før valg til fonden gennemgik Ole Poetsch fondens årsregnskab til godkendelse
Godkendt uden kommentarer
a)

Valg af bestyrelsesmedlem til motocrossfonden for 2 år
Opstillet: Gitte Albertsen – valgt uden modkandidat

b)

Valg af bestyrelsesmedlem til motocrossfonden for 2 år
Opstillet: Ole Poetsch – valgt uden modkandidat
Eventuelt
Martin Skov Jensen (uddannelsesudvalget) gennemgik oplæg til Teknisk Kontrol for
2013. Især regler og fortolkninger omkring rygskjold blev gennemgået.
Martin opfordrer samtidigt til at klubberne melder ind hvis der er behov for
undervisning i de forskellige portaler på dmusport.dk
Efterfølgende rettede Martin opmærksomheden på at reglerne for Klubcykel licens er
blevet rettet, således at det er lidt lettere for klubberne.
Slutteligt havde Martin en bøn til at fokus på der er kørere der ønsker at indløse
licens allerede i slutningen af december, nu hvor licensen udløber allerede 31.12.
Asger Pedersen fortalte at man arbejder på at indføre et lægeflag som skal bruges på
banen. Der var bred opbakning til at SK arbejder på at få lavet flag fra centralt hold,
således at klubberne ikke skal gøre dette arbejde.
Peter Guldberg informerede omkring centrale tidplaner, således at alle løb afvikles
efter samme tidsplan.
Samtidigt informeres der om lydmåling for 2013. Der planlægges ca. 20 målinger for
2013. Tilbyder desuden at komme ud i klubberne efter aftale for at foretage
lydmålinger.
Asger Pedersen informerede at lydkrav 2013 er de samme som 2012. Peter
Guldberg noterer til dette at FIM’s lydkrav er 2 dB lavere end DMU’s krav.
Spørger til enduro-licens der ikke må bruges som træningslicens på en MX bane
(grundet pris), men DMCU kørere må gerne. Dette harmonerer ikke. En længere
diskussion omkring dette. Holdningen fra SK er at dette er et udtryk for et ønske om
samarbejde.
Årstal på licenskort. Ønsker gældende årstal på licenskort eller intet årstal, således at
de kørere der kører udenlands kan vise at de har dansk licens.
Børge Ebbesen. Inviterer til Master Key 12., 13 og 14 juni. Der er i år åbnet for en ren
dameklasse også.

Årets klub: Asger Pedersen præsenterede Holstebro Moto Cross Club som Årets MX klub
2012 (for motivering se bilag).

Årets klub i
DMU
Årets motocross klub har modtaget hæder før. Den er tidligere blevet valgt til årets
motocross klub. Den er også blevet kåret til årets DMU klub. Desuden har den også på et
tidspunkt blevet belønnet for at have årets bedste motocross-bane.
Engang blev klubben kendt lidt ud over vores egen verden. Klubbens topkører kunne
nemlig skrive 5 dobbelt danmarksmester i træk på sit visitkort.
Ikke desto mindre er klubben i dag endnu mere kendt end dengang.
Klubben er her i 2013 blevet udnævnt til ”årets klub” i sin hjemkommune. Den blev udvalgt
blandt 500 aktive foreninger i kommunen.
I begrundelsen for denne tildeling står:
Med formanden og en super velfungerende bestyrelse, i spidsen, er klubben med til at
sætte
dagsorden for dansk motorsport i alt, hvad det indebærer.
Klubben har de sidste 2 år brudt alle traditioner inden for deres sport i forhold til:
Niveaurelateret klubtræning
Fokus på off-sæson-aktiviteter
Fokus på fysik/kost og mentale aspekter
En hel unik frivillighedsstrategi
Sikkerhedshåndtering
Klubbens frivillighedsstrategi er tæt forbundet med udøvernes vilje til at præstere og det er
på trods af, at strategien først blev søsat i vinteren 2011/12 allerede nu klart, at det er et
stort aktiv for klubben.
I en solo-sport hvor samarbejde og støtte fra andre kørere, er ikke eksisterende, har
klubben formået at flytte fokus og vende kulturen. Resultatet af dette kunne man for nyligt
se efter afsluttet sæson, i kørernes resultater, samt den øgede interesse fra ”nye
medlemmer” fra hele landsdelen.
I forhold til sidste års pris i DMU har klubben formået ikke kun at fastholde deres niveau,
men også at arbejde videre med deres udvikling.
Dette er bl.a. bundet op på at klubben arbejder aktivt med at fastholde deres ungdom,
fastholdelse af de frivillige og arbejdet aktivt med at uddanne trænere. Dette betyder bl.a. at
klubben har sendt deres ledende træner på diplomtræneruddannelsen under DIF.
Endelig har klubben vist at der også er plads til at tænke på eliten i Dansk MX, nemlig med
afholdelse af et velafviklet DM-A i august 2012.
Begrundelsen fra kommunen afsluttes med følgende:

Man ændrer ikke bare kulturen i en klub, i en
sportsgren, men det er faktisk hvad HMCC har formået.

