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Opfølgning på rekrutteringsmøde med FU samt videre arbejde med MX Visioner
Mødet i SK MX blev afholdt i forlængelse af et rekrutteringsmøde mellem SK MX og FU, hvis formål var at få
drøftet fremskridtet i de tiltag, der gøres i forbindelse med rekruttering og fastholdelse specifikt i MX.
Opfølgning på rekrutteringsmødet samt det videre arbejde med de MX Visioner, som blev fremhævet på
klublederseminaret 2017, vil SK gå i dybden med på kommende SK-møde i slutningen af januar måned.
Banesynsseminar
SK gennemgik det foreløbige program for banesynsseminaret d. 13. januar og tilføjede nogle emner til
dagsordenen. Banesynsfolkene er hver især blevet bedt om at give feedback på nogle af de udfordringer, de
har oplevet i 2017, og dette vil også komme til at indgå i programmet for banesynsseminaret.
I forbindelse med banesyn har SK forespurgt FU, om banesynets gyldighedsperiode harmonerer med DMU’s
forsikringsdækning, hvilket FU har bekræftet, at den gør. FU vil desuden fremsende materiale vedr.
godkendelse af baneanlægs broer og tunneller til SK, som vil se nærmere på dette.
D/S-seminar
SK drøftede det foreløbige program for D/S-seminaret d. 20. januar. Foruden den forberedelse, der foregår i
dagene op til seminaret, mødes SK aftenen før seminaret og forbereder blandt andet gruppearbejdet. Frem
mod seminaret skal SK hver især byde ind med cases, som er relevante at gennemgå på dagen. Der er sidste
frist for tilmelding til D/S-seminaret d. 11. januar.
Jakker til MX-dommerne
Dommeren bør være synlig og let genkendelig på løbsdagen. SK vil derfor få trykt nogle jakker med påskriften
”Dommer”, som vores dommere skal bære, når de har dommerjob (og KUN i denne situation). Bestillingen
af jakker vil blive koordineret i forbindelse med D/S-seminaret og senere vil jakkerne blive uddelt på
Repræsentantskabsmødet.
Årets Klub
SK gennemgik indstillingerne til Årets Klub i MX og besluttede, hvilken klub der modtager kåringen på det
kommende Repræsentantskabsmøde.
EM 65/85 + Damer
SK har fået besat de ledende officialposter. Der skal udarbejdes en løbskontrakt, hvilket Asger og Lea vil få
gjort hurtigst muligt.
Kommende mødedatoer
SK-møde tirsdag d. 30. januar, Fjelsted eller Kolding.
SK/SU-møde (SU-formænd) onsdag d. 14. februar, Fjelsted eller Kolding.
SK/SU-møde (alle SU-medlemmer, konstituerende) onsdag d. 21. marts, Fjelsted.
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