Dagsorden SK-møde d. 4. juni, 4-18
Deltagere: Leif Petersen, Rudi Steen Hansen, Hanne Thomsen, Brian Berthelsen og Camilla
Friberg (referent)

Punkt

Ansvarlig

Velkomst og evt. punkter fra sidste referat:
Rudi bød alle velkommen til mødet som er det første skypemøde siden
repræsentantskabsmødet.
Intet at referere fra sidste referat.

RSH

Økonomisk oversigt:
Det ser fornuftigt ud med økonomien, dog skal der være et større fokus på
indtægter/udgifter.

RSH

HB:
Der har ikke været noget HB-møde siden sidst. Næste HB-møde er på
torsdag d. 4.juni.

RSH/BB

Talentudvalg:
Der er blevet kørt 1 ud af 5 løb. Det var i Herning. Næste løb er d. 14. juni.
Der har været meget aktivitet ved 85cc og 250cc, hvilket er meget positivt.
Marcus Birkemose har vundet Nordisk Mesterskab i maj måned, stort
tillykke.

RSH

250cc:
Der er ikke meget nyt at referere. Alt kører som det skal og turneringen er i
gang. Derudover er der EM i Randers i weekenden.

HT

Rekrutteringsudvalg/speedway kids:
Speedway-Kids har fået bevilliget midler fra udviklingspuljen. De skal bl.a.
bruges til et mere professionelt set-up når de er ude til diverse
arrangementer. De fleste ting er sat ved bestilling og på vej. Derudover
arbejder udvalget på at finde nogle sponsorer, så vi kan fokusere endnu
mere på rekruttering. Derudover er der sendt nogle forskellige
fondsansøgninger ud, som vi krydser fingre for at på positivt svar på.

BB

Det har desværre været svært at finde hjælpere til Det fynske Dyrskue, og
det ender desværre med at de samme der normalt arbejder en masse
frivilligt skal bruge hele weekenden. Vi håber, at flere har lyst til at bakke op
og hjælpe bare en enkelt dag. Stort tak til dem der har tilbudt sin hjælp og
en opfordring til øvrige klubber om at sende et par hænder.
Næste arrangement er 5.-7. juli, hvor Speedway-Kids skal på landskue i
Herning. Vi står lige op ad traktortræk, hvilket er positivt, da der er mange

mennesker.
Der har været afholdt skypemøde med 50cc-gruppen, hvilket var meget
positivt. Der blev drøftet turnering og turneringsstrukturen, og gruppen skal
mødes til fysisk møde i slutningen af juni, hvor man skal snakke mere om,
hvordan vi fremadrettet kan ændre strukturen for at gøre det sjovere at køre
speedway.
Ligaudvalg:
Vi opfordrer ligaklubberne til i god tid at være opmærksomme på, at der er
styr på licenserne på udenlandske kørere, så de kan komme rigtigt ind i
systemet.

RSH

TA/IT/DT/Kalenderudvalg:
Intet at referere.

HT

Dommerudvalg/Dommerpåsætning:
Intet at referere.

HT/BB

Kursusudvalg:
Intet at referere.

HT/BB

Baneudvalg:
Alle banerne er nu godkendt på nær Munkebos 500cc-bane, som ikke skal
bruges i år.

LP

Sikkerhed og miljø:
Intet at referere.

--

Reglementsudvalg:
Der er lagt reglementsændringer på hjemmesiden. I kan finde
reglementsændringerne her:
http://dmusport.dk/sport/speedway/reglement/aendringer-i-reglement/

LP

Teknisk Udvalg:

BB

Tirsdag den 29/5, blev der testet omdrejningsbegrænser på 250cc ved
træningen i Randers. Alle lå under max. grænsen på 13.500 omdrejninger.

Søndag den 3/6 blev der foretaget motorkontrol ved 1. og 2.
divisionsmatcherne på 50cc.
Der blev taget rigtig godt i mod de tekniske kontrollanter og stemningen var
god og positiv. I alt blev 8 maskinerne tjekket, og alle kontrollerede
maskiner levede op til Reglementet. Alt i alt en rigtig god og positiv
motorkontrol.
Rundbaneudvalg:
Intet at referere

RSH

Internationale udvalg:
Intet at referere siden sidst

RSH

Internationale løb:
Intet at referere.

HT
CF

Nyt fra kontoret/Frivillighedskursus/ATK, licenser:
Det ser fornuftigt ud på licenssiden, hvor vi i denne måde har +1 licens
sammenlignet med sidste år på samme tid. Vi har i alt 402 licenser pr. 31.
maj. Vi skal selvfølgelig fortsat holde fokus på at rekruttere nye medlemmer
og fastholde dem vi har, så vi kan vende den negative bølge vi har haft på
licenssiden de seneste år.

CF

Henrik Møller har været på besøg i de fleste ATK-klubber, og er i gang med
at planlægge besøg i de sidste. Det har været positivt i alle klubber, hvor
der virkelig har været stor opbakning til besøgene. Der arbejdes på mere
netværksbaserede træninger i efteråret, hvor Henrik vil give inspiration til
ATK-klubberne. Kunne I godt tænke jer at høre mere om ATK, så kontakt
Camilla: cf@dmusport.dk.
Klubkontakt:
Alle klubber har fået tilknyttet en person i SK, som I kan kontakte, hvis I har
spørgsmål. I er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig på kontoret,
hvis I har nogle spørgsmål, som jeg kan hjælpe med.
EVT:
Old boys-foreningen:
Old boys-foreningen har flere gange henvendt sig for at få indført et
handicap i holdsætningsværdien for kørere på 2-ventilede motorer
SK vil ikke indføre et sådan system på nuværende tidspunkt, men vil gerne
indgå i en dialog med old boys-klubberne på deres efterårsmøde.

Alle

Old boys-foreningen ønsker at kørere som står uden for bruttotruppen
gerne må deltage på egen stamklubs old boys-hold uden at blive registreret
som gæstekører. Dette har SK valgt at acceptere.

