Foreløbig Dagsorden SK Speedway på Fjelsted Skovkro - 19/10
Inviterede: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen (BB),
Hanne Thomsen (HT), Jesper Søe Bergmann (JSB)
Deltagere: RSH, LP, HT og JSB (referent)
1. Velkomst
a. Formanden bød velkommen og gennemgik dagens program
2. Økonomi
a. Økonomi generelt/budget 2020
RSH gennemgik tallene, der lige pt viser et mindre overskud i 2019.
b. Licens statistik
Der har i 2019 været et lille fald i antallet af licenser.
3. Nyt fra udvalg
a. TA/RS/Snit/Turnering
Hold tilmeldingerne er på vej ind fra klubberne, og vi forventer samme
aktivitet i 2020 i alle klasser.
b. Kalender
Der er kalender møde d. 13/11
c. Rekruttering/SPW kids/sponsorkonsulent
Der blev afholdt et arrangement på Odense travbane med mange
deltagere og et arrangement i Vojens by ifm. SGP. Derudover arbejdes
der på et arrangement i Skærbæk.
d. Reglement
Reglements møde er aftalt til d. 9. november.
e. Baneudvalg
Med inspiration fra FIM er det blevet besluttet at barrierer fremover skal
være affjedrende. Dette kommer til at gælde for nye og renoverede
baner.
Sammen med Kenneth fra kontoret, arbejdes der på at lave en
banehåndbog/vejledning med gode anbefalinger til før, under og efter
banesyn og vedligeholdelse.

Der bliver også arbejdet på et opfølgningsskema, så klubben og
baneudvalget kan overskue planerne for de enkelte baners
vedligehold.
f. Sikkerhedsudvalg
Det blev besluttet at fra 2020 skal alle danske kørere i den danske liga
køre med nakkekrave.
I 250 cc og 500 cc skal dødmandsnoren være på håndleddet af den
der arbejder på cyklen når motoren er i gang i ryttergården. I 50cc og
85cc skal den være påmonteret når motoren kører - også på banen.
Dette vil også blive nævnt i et kommende nyhedsbrev.
Det anbefales desuden at TL, Stævneleder og ryttergårdschef skal
være mere opmærksomme på antallet af personer i ryttergården. Der
har været episoder i løbet af sæsonen med alt for mange personer i
ryttergården, som slet ikke hører til.
g. Teknisk Udvalg
TK-skemaet trænger til en opdatering. Der vil desuden blive arbejdet
på i samarbejde med klubberne, om det ikke er en idé, at man
kontrollerer grejet, før der kommer noget ind i ryttergården, som ikke
har været igennem TK.
h. Miljøudvalg
LP tager gerne input med fra alle til møder i Miljøudvalget. Næste
møde er mandag d. 28/10.
i.

Uddannelse/kursus
Vi havde en dialog omkring mulighederne i e-learning vedrørende
fornyelse af licenser.

j.

Dommerudvalg
Der er planlagt et dommer-evalueringsmøde møde d. 6. november.
Der arbejdes på at lave kategoriseringer og klassificeringer til at være
dommer. Der arbejdes på, at man igen laver et dommerudvalg i dialog
med dommerne.

4. Klublederseminar Program
a. Formiddag: Rekruttering (SPW kids v. BB)

b.
c.
d.
e.

Eftermiddag: 2020 turnering (TV og RSH)
Eftermiddag: Nyt om Banesyn, opfølgning på 2019 (LP)
Eftermiddag: TK og uddannelse (HT)
Afslutning: Løst og fast - Kommunikation alle imellem (JSB)

5. Øvrige aktiviteter
Med antallet af møder i dette semester, regnes der ikke med at afholde
regionsmøder før i det nye år.
6. Eventuelt
Næste møde bliver et telefonmøde i starten af december.
Der er blevet afholdt et møde med Skærbæk om fremtiden og det blev aftalt
en overdragelsesfase med bestyrelsen, hvorefter nye folk tager over. Vi
ønsker dem held og lykke og står til rådighed med støtte.
DMU-hjemmeside. Der mangler de sidste underpunkter på den nye
hjemmeside, og der er brug for at alle sportsgrene læser “deres” sider
igennem.
Danish Motor Award bliver igen i år afholdt i februar måned i København
sammen med DASU. Datoen er d. 22/2 2020, da der ellers ville være
sammenfald med Supercross og messe i Herning.
Efter SK-mødet, var der orienteringsmøde med landstræner-teamet. Der blev
summeret op på en rigtig god sæson med gode resultater og snakket om
næste sæson.
Efter frokost var der møde om det internationale arbejde. Svend Jacobsen var
til stede og Jan Stæchmann var med på videoforbindelse fra England. Der
blev debatteret årets gang og kommende tiltag både i Danmark og
internationalt. HT informerede om FIM-Europes arbejde og fokusområder.
Kl 16 blev der takket for en god og konstruktiv dag i det Fynske.

