10-05-2017
Referat - SK møde, Torsdag den 4. maj kl. 20.00 (Skype-møde)
Til Stede SK: Rudi Steen Hansen, Hanne Thomsen, Brian Berthelsen, Ole Nørskov-Nielsen
og Camilla Friberg
Dagsorden
●

Velkomst
Rudi bød alle velkommen SK-møde

●

Eventuelle punkter fra seneste referat
Intet at referere

●

Status fra SU (alle)
HB
I Alment Reglement slettes et afsnit omkring, hvem der udpeger til baneprøver. I SK
arbejdes der på, at der laves en e-learning omkring baneprøver. Ole undersøger
mulighederne for dette.
Dommerudvalg
Der planlægges en dato for et dommerkursus, som forhåbentligt vil afvikles inden for
nærmeste fremtid. Vi håber på, at der er flere der har lyst til at være dommer.
Derudover kan dommerudvalget fortælle, at det var en god stemning ved årets
dommerseminar.
Der vil blive sendt en skrivelse ud til dommere i forhold til, at de i højere grad skal
holde øje med farlig kørsel.
Rundbaneudvalg
Brian Beyer har sagt ja til at være en del af rundbaneudvalget. Vi byder ham
velkommen til udvalget og glæder os til et godt samarbejde.
Reglementudvalg
Der er kommet en henvendelse fra en klub om, at kravet om miljømåtter ikke bliver
overholdt af kørere. Det er vigtigt, at dette bliver overholdt, og SK opfordrer derfor
alle til, at følge de opstillede krav som kan læses i reglementet. SK vil igen uploade
disse regler på facebook.
Superligaudvalg
Det er i dag blevet offentliggjort at Munkebo Elite Aps. ikke kan køre på
Munkebobanen. Der undersøges alternative muligheder for at bevare Munkebo Elite
Aps. i ligaen 2017.
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Teknisk Udvalg
Der har været kontrol i weekenden. En i Skærbæk, hvor der ikke var noget at komme
efter. Derudover var der en i Vojens, hvor der blev fundet fejl på 5 ud af 8 cykler.
Det er aftalt med Outrup, at der bliver lavet en pw-workshop på tirsdag den 9/5.
Turnerings Administrationen (TA)
Pt. er der nogle problemer med vores DT-system. Vores IT-folk arbejder hårdt på
sagen, og indtil det er klar, så ligger ranglisterne på hjemmesiden.
Der arbejdes pt. på nogle ændringer i 2.division 500 cc, da to hold har trukket sig.
Old boys.
Vi har fået en forespørgsel fra Oldboysforeningen om, at de der kører 2-ventilet
motorer bliver kompenseret med rabat på holdsætningsværdien. SK kan ikke støtte
dette forslag, men vil gå ind i en dialog med Oldboysforeningen om fremtidige tiltag.
Rekruttering og Udvikling
Vi har afholdt DMU Race Day d. 22. april og har fået tilbagemeldinger fra klubberne
om at dagen har været flot besøgt. Det er glædeligt, at en del af dem, der har rettet
henvendelse til i forbindelse med prøvekørsel i Herning har været ude at køre igen.
Der er stadig en del arbejde i, at få de besøgende til at komme tilbage, så vi
opfordrer klubberne til at rette henvendelse til de besøgende enten pr. telefon eller
mail og efterfølgende byde de nye godt velkommen til klubben.
Næste arrangement i udvalget er SGP i Horsens.
Kalenderudvalg
Der arbejdes stadig hårdt på at få de sidste løb ind i løbskalenderen.
Status på kurser
Der har været positiv feedback på det nye IT-system fra de klubber, der har deltaget
på kurset omkring det.
Talentudvikling
Der er i dag udtaget U21-hold. U21-holdet skal køre i Esbjerg d. 3. juni. Der har
været landsholdssamlinger for 85cc og 500cc samt samlinger i 250cc, og helt
generelt har der været god aktivitet her i opstartsfasen.
Nyt fra internationale udvalg
Bjarne Fjord har meddelt, at det er hans sidste år i FIME. Der arbejdes på at finde en
ny kandidat til posten.
Polen har sendt starttilladelse til ligaen til Danmark, Sverige og England på gamle
starttilladelser fra FIM, hvor der står nogle andre formalia end på de nye. Alle tre
lande er enige om, at såfremt dette ikke kommer i orden, så kommer de polske
kørere ikke ud at køre.
Status fra kontoret
Der arbejdes på at samle alle klubbernes frivillighedskoordinatorer i en
facebookgruppe, så der kan skabes en dialog og debat omkring frivilligheden og de
udfordringer og gode historier der måtte være i vores DMU-klubber. Derudover
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arbejdes der på 3 forskellige e-learning omkring frivillighed. Vi opfordrer de klubber
der endnu ikke har udpeget en frivillighedskoordinator til at udpege en.
●

Kommende og overstået kvalrunde/internationale løb
Der er kørt 2 af vores kvalrunder. I søndags blev kørt et flot kvalløb i Holstebro.
Den første kvalrunde i Slangerup gik desværre ikke som planlagt. Sagen er blevet
sendt til Disciplinærnævnet, som vil gå igennem indsendt materiale og komme med
en afgørelse.
SK vil gerne rose andre klubber/selskaber for at hjælpe vores trofaste tilskuere, så de
kan benytte aflysningsbilletten ved deres hjemmematcher.

●

Klubudvikling
Kommer på dagsordenen på næste møde, hvor SK/adm har gjort sig nogle tanker
om, hvordan vi i højere grad kan støtte og hjælpe klubberne til videre udvikling.

●

Rekruttering
Med de nye strategiske spor fra hovedbestyrelsen, der er lavet ud fra DIF’s ‘Mere
sport for pengene’, skal vi blandt andet arbejde mere struktureret med rekruttering af
nye medlemmer. Dette er en proces vi skal i gang med i SK, blandt andet gennem
åbent hus, materiale til nye kørere og andre aktiviteter, der kan tiltrække nye
medlemmer og nye målgrupper.

●

DM-finale 500cc
Polen har ændret deres turnering så de danske kørere har mulighed for at køre med
til DM-finalen i 500cc

●

EM græs
De 2 danske teams kører med i det hollandske mesterskab, og det er de tre første
runder i der afgør, hvilket team der kvalificerer sig til EM.

●

Eventuelt
Intet at referere
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