Sportskommission motocross

Repræsentantskabsmøde lørdag d. 1. marts 2014 kl. 13.00
på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Sportskommission Motocross
Referat
1)

Konstatering af møderet og stemmetal
Der var fremmødt 33 stemmeberettigede klubber.

2)

Valg af dirigent og stemmetællere
Svend Panse blev enstemmigt valgt til dirigent.
Anna Marie Ebbesen og Jane Johansen blev valgt som stemmetællere.

3)

Sportskommissionens beretning til godkendelse
Asgers beretning som formand for SK er vedhæftet som bilag 1.
Kommentarer fra klubberne:
Der var en del kommentarer til klublederseminaret, såsom at punkter til dagsorden skal
udsendes tidligere, referatet ikke kan genkendes efterfølgende, kræver det fremmøde at
få tildelt løb, samt et ønske om at klublederseminaret i fremtiden går tilbage til at være et
egentlig seminar. Skal der overhovedet afholdes et klublederseminar?
På vegne af SK bekræftede Asger at klublederseminaret ønskes bibeholdt og at der ikke
er krav om fremmøde og at der på seneste klublederseminar bl.a. blev brugt en del tid på
en SWOT-analyse. Øvrige kommentarer blev taget til efterretning.
Derudover var der et par kommentarer om samarbejdet mellem SK og SU, som ikke
virkede afstemt.
Sk fremførte at SK og SU ikke nødvendigvis skulle være enige og fremhævede det som
en styrke for en god dialog.
Til sidst var der debat om den opsagte samarbejdsaftale med DMCU, hvor det blev
fremført at nogle klubber måske taber penge på den opsagte aftale. Der blev spurgt om
de evt. ekstra indtægter til DMU blev fordelt ud til klubberne.
SK kommenterede, at SK følger klubbernes ønske i henhold til DMCU og at der ikke på
nuværende tidspunkt er en fordelingsnøgle og at forhandlinger med DMCU naturligvis
ikke kan være offentlige, men at SK informerer klubberne så vidt muligt.
Samtidig forventer SK at klubberne bakker op om den fælles beslutning og at SK ikke vil
sende ”politi” ud på banerne for at tjekke.
Der er en klar forventning til at alle klubber bakker op om beslutningen!
Beretning blev herefter enstemmigt godkendt!

Anders Johansen, SU Mini/Maxi
Beretning vedhæftet som bilag 2.

Kurt Vad, SU Classic
Beretning vedhæftet som bilag 3.
Jannick Mødekjær, SU Sidevogn
Tak til Jesper Rasmussen for arbejdet i SU.
Tvist betød at nogle hold ikke ville deltage i DM, hvilket var beklageligt.
Første DM i 2013 måtte desværre aflyses.
Sidevognskørerne besluttede i fællesskab at hæve tilmeldingsgebyret til gavn for
klubberne.
Det lykkedes i sidste øjeblik at stille hold til EMXoN.
Det er SU’s holdning at alle i DMU bør køre med alle på løbsdage fordelt henover året.
SU er positivt indstillet overfor løbskalenderen for 2014, der giver flere løb for sidevogn.
Niels Frode Sølvsten, SU Quad
Frode havde udarbejdet et Power Point som beretning og det er vedhæftet som bilag 4.
Grane Steinaa, SU Micro
Beretning vedhæftet som bilag 5.
Martin Wigh Knudsen, SU MX Event
Er nyligt blevet nedsat som egentligt sportsudvalg.
Arbejder meget på at udvide markedsføringen i forbindelse med DM-A, som har været
medvirkende til tilskuerrekord i 2014.
Antallet af kørere er desværre en smule skuffende.
Positivt med muligheden for flere B-kørere til DM-A.
Der er lavet aftale med ny hovedsponsor og aftale med tv om sammendrag i 2014.
Samtlige SU beretninger blev godkendt uden kommentarer.
4)

Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til
efterretning
Poul Hjorth gennemgik regnskabet, som kan ses i årsrapporten.
Ole Poetzsch gennemgik regnskabet for MX-fonden.
Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen.

5)

Behandling af indkomne forslag
Forslag 1, jf. bilag, fremsat af Holstebro Moto Cross Club
Forslaget blev efter lidt debat afvist af repræsentantskabet.
Forslag 2, jf. bilag, fremsat af Hedelands Motorklub
Forslaget vedtaget med ændring, således at regionsmesterskaber har 4-6. afd. og ikke
nødvendigvis er afsluttet inden sommerferien.
Forslag 3, jf. bilag, fremsat af Holstebro Moto Cross Club
Forslaget blev forkastet med klar overvægt af repræsentantskabet.
Forslag 4, jf. bilag, fremsat af Næstved Motorklub
Forslaget blev forkastet med stemmerne 17-16.

6)

Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de
kommende 3 år til godkendelse
På grund af tidspres nåede SK desværre ikke at fremlægge strategi og aktiviteter for de
kommende år.
De er derfor vedhæftet som bilag 6 og 7 og SK imødeser gerne kommentarer.
Hvis der ikke kommer klare tilkendegivelser fra klubberne er visioner/strategi og aktiviteter
godkendt!

7)

Fremlæggelse af budget for det indeværende år
Fremlagt under regnskabet punkt 4.
Opfordring om DMU yder tilskud/tager f.eks. løbsafgiften fra FIM-Europe ved
internationale løb.

8)

Valg til Sportskommissionen samt suppleant
a)

Valg af kommissionsmedlem for 3 år
Opstillet: Poul Hjorth
Peter Guldberg Johansen 7
Jesper Gottlieb Larsen 26
Jesper Gottlieb Larsen blev valgt til SK med stemmerne 26 mod 7 til Peter Guldberg
Johansen.

b)

Valg af 1 suppleant for kommissionsmedlem for 1 år
Opstillet: Poul Hjorth
Kasper Jensen
Martin Skov Jensen 22
Peter Guldberg Johansen 11
Af de 33 stemmer modtog Martin Skov Jensen 22 og Peter Guldberg Johansen 11,
hvorefter Martin er valgt som suppleant.

9)

a)

Valg af 1 bestyrelsesmedlem til motocrossfonden for 2 år.
Opstillet: Ole Poetzsch
Poul Hjorth
Overstregede personer trak sig inden afstemningen.

10)

Eventuelt
SK kårede Vestjysk Motocross Club til årets MX klub på baggrund af deres strategi
og udvikling de seneste 5 år, så klubben har kunnet afholde større og større
arrangementer, som i år kulminerer med afholdelsen af EM for Mini (EMX 65/85).
VMCC takkede mange gange for hæderen.
SKAT (varevogne). Der er gang i den politiske proces og flere sager kører i
retssystemet og de sager der er afsluttet er faldet positivt ud set fra DMU’s side.
Medlemskategorierne er nu formuleret korrekt således at T-officials nu også skal
være kategori 1, hvilket altid har været ånden bag formuleringen, som beklageligvis
har vist sig at være upræcis. Samtidig er kategori 4 ligeledes rettet til så den nu
dækker alle typer G-officials.

