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Referat af SK MX møde 11-19 
 

Skype, 24. oktober 2019 

Til stede: Asger Pedersen, Martin Holm Jensen, Pia Stenger Nordmand, Lea Kahlke Hansen. 

 

 

Banehåndbog 

Banehåndbogen har været omkring banesynsfolkene endnu en gang samt i Sikkerhedsudvalget for 

kommentarer. Der er kommet nogle gode input retur, som tages med i det videre arbejde. SK gennemgik 

nogle af de åbne spørgsmål i udkastet og rettede det til, så det kan sendes ud til klubberne fredag i uge 43. 

Håndbogen præsenteres i udkastform for klubberne på næste uges Klubkonference. Det er stadig kun en 

version 0.0, men SK ser frem til at få klubbernes input til, hvad der skal tages med i håndbogen, samt 

kommentarer til indholdet indtil videre. 

 

Forberedelse af Klubkonferencen  

Programmet til Klubkonferencen ligger fast og blev sendt rundt til klubberne i uge 42. SK drøftede nogle af 

dagsordenspunkterne og aftalte den sidste forberedelse til dagen. 

 

Møde med Ungdomsringen  

D. 8. oktober var Asger og Lea til møde med Ungdomsringen med henblik på fornyelse af samarbejdsaftalen 

mellem de to organisationer for 2020. Ungdomsringen er glade for samarbejdet med DMU og ser nogle 

muligheder for yderligere samarbejde, og det samme gør DMU. I løbet af de kommende måneder vil Asger 

og Lea arbejde videre med ideerne, hvilket der var opbakning til fra resten af SK. 

 

Oplæg til licensstruktur (HB) 

På HB-mødet i november skal licensstrukturen for 2020 drøftes på tværs af grenene. SK talte om nogle ideer 

til ændringer i strukturen, og vil drøfte det videre på et SK-møde efter Klubkonferencen. 

 

Kommende S/D-kursus d. 17/11 

Der afholdes stævneleder- og dommerkursus i Kolding søndag d. 17. november. Tilmelding skal ske via 

Kursusportalen. SK drøftede nogle af de kommende reglementsændringer, som skal indgå i undervisningen 

på stævneleder- og dommerkurset. 

 

Godkendelse af aktivitetslog for 3. kvartal  

SK godkendte den opdaterede aktivitetslog, som herefter fremsendes til FU med henblik på afrapportering 

til DIF. 

 

Næste møde 

Aftales til uge 45 eller 46. 
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Referent: LKH 


