14-11-2017
Referat - SK møde, skypemøde d. 8. november 2017 (8-17)
Til Stede SK: Rudi Steen Hansen, Hanne Thomsen, Brian Berthelsen, Ole NørskovNielsen, Camilla Friberg (referent)

Referat

Ansvarlig

Velkomst
Rudi bød alle velkommen til mødet.

RSH

Eventuelle punkter fra sidste referat
Intet at referere.

RSH

Status - Økonomi
Budgettet pr. medio september ser fornuftig ud, dog er der nogle tal der endnu
ikke er kommet på endnu.
Der arbejdes pt. på budgettet til 2018, som efterfølgende skal godkendes af
HB. Sammenlignet med 2017 er der lavet enkelte justeringer, men ellers er
meget lig 2017.
Klublederseminar - evaluering,
Tak til alle klubber der deltog på Klublederseminaret. Der har været meget god
feedback, og vi håber, at I alle har fået noget med hjem, som I kan bruge i
klubben. Vi håber, at I også fremadrettet vil prioritere at komme til seminaret,
da vi her har mulighed for at gennemgå en masse punkter der rører sig. Vi
opfordrer alle klubber til at besvare det udsendte evalueringsskema, da det er
vigtigt for planlægningen af næste års seminar.

RSH

Afgiftscirkulære 2018
I SK har vi drøftet protestgebyrer/depositumsbeløb ved motorprotester. De
bibeholdes ved den nuværende pris i 2018.

CF

DT 2018
Der planlægges møde med 50cc-klubberne. Datoen for dette vil komme ud
snarest muligt.

Alle

Reglement 2018

ONN

Pkt. 43 og 44 i speedway reglementet omhandlende Sidevogn speedway
fjernes fra speedway reglementet, i stedet henvises der til FIM’s reglement

I løbet af sæsonen har der været flere episoder, hvor der har været debat
mellem kører og klub i forhold til kørersedler. Vi opfordrer klubber og kørere til
at tage en dialog omkring dette, således at begge parter overholder aftalerne.
Vi henviser til reglementet, hvor der står:

CF

18.2 Retslige forhold
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a. Samtlige dokumenter, som kræver en kørers underskrift, skal såfremt køreren ikke er
fyldt 18 år, medunderskrives af en forælder/værge eller anden dertil bemyndiget person.
Juridiske aftaler mellem klub og kører er DMU uvedkommende.

Rekruttering
Rekrutteringsudvalget vil også i 2018 tage ud til diverse arrangementer med
minibanen. Ligeledes vil de forsøge igen at arrangere speedway-kids cup for
nye kørere.
Retningslinjer for kørsel ved legedage m.m.
Det blev aftalt at SK vil præcisere retningslinjerne for kørsel ved legedage m.m.
på kommende SK møde.
A- dommer seminar
Der er blevet afholdt A-dommer seminar, hvor sæson 2017 er blevet
gennemgået og flere ideer til sæson 2018 er blevet drøftet.
Ny A-Dommer
Carsten Mikkelsen stopper som dommer og dømmer hans afstedsløb i foråret
2018. Jesper Jensen bliver efter et længere tidsforløb som føl, ny A-dommer.
SK opfordrer alle klubber der har frivillige på offentlige ydelser, til at man sætter
sig ind i reglerne omkring frivilligt arbejde, således at man følger de regler der
er omkring det. Det er vigtigt i denne forbindelse at være sikker på, at det er de
rigtige holdledere der står på heatskemaerne.

CF

Skypeseminar om fundraising og kommunale midler
På Klublederseminar var der ikke tid til Camillas oplæg om kommunale midler
og fundraising. Hun vil finde en dato, hvor der vil blive afholdt et online
skypeseminar for interesserede klubber.

CF

Eventuelt
Intet at referere.
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