Referat af SK MX møde 8-19
Skype, 8. august 2019
Til stede: Asger Pedersen, Martin Holm Jensen, Pia Stenger Nordmand, Lea Kahlke Hansen.

Orientering fra møde i Uddannelsesudvalget
D. 6/8 blev der afholdt møde i Uddannelsesudvalget, hvor Lea deltog på vegne af SK MX, da Asger var
forhindret.
Uddannelsesudvalget arbejder sammen med ekstern underviser Klaus Frejo på planlægningen af det
kommende klublederuddannelsesforløb. Indholdet planlægges med udgangspunkt i klubbestyrelsens
prioriterede arbejdsopgaver.
Officiallicensstrukturen blev drøftet, idet man vil arbejde for en mere ensartet struktur på tværs af grenene
og på at sikre klare beskrivelser af officialuddannelsernes indhold og indbyrdes sammenhæng.
Der arbejdes desuden på at konvertere miljøofficialuddannelsen til et e-læringsforløb.
Kommende møde i Sikkerhedsudvalget
Om kort tid mødes Sikkerhedsudvalget, hvor SK MX er repræsenteret af Pia Nordmand. SK drøftede derfor
fokuspunkter for MX i forbindelse med sikkerhed. Der blev i den forbindelse også talt om banehåndbogen,
som arbejdsgruppen er i gang med og planlægger at kunne vise Sikkerhedsudvalget et første udkast til inden
længe.
Eye Track på Uhrebanen
Flagsignalsystemet Eye Track har været installeret i en demoversion på Uhrebanen henover sommeren, og
klubbens oplevelse af systemets funktionalitet er meget positiv. SK vil senere på sæsonen tage stilling til en
eventuel godkendelse af systemet, og planlægger i den forbindelse et besøg på Uhrebanen sammen med
bl.a. Sportsudvalg MX.
Miljøregler
SK MX er i dialog med FU og Miljøudvalget om formuleringen af miljøregler til reglement 2020. Dette
omhandler blandt andet håndhævningen af miljøreglerne samt sanktioner ved overskridelse. Emnet vil blive
taget op på årets Klubkonference i november.
Nordisk Mesterskab
Asger og Lea deltager d. 23. august i Nordisk Møde i Uddevalla. Et af punkterne på dagsordenen er Nordisk
Mesterskab og planerne for dette fremadrettet. DMU var senest vært for Nordisk Mesterskab i 2018 i
forbindelse med Grand Junior hos Næstved Motor Klub.
Løbskalender og klassesammensætning
Arbejdet med løbskalenderen til 2020 går snart i gang, og i den forbindelse drøftede SK nogle input til
klassesammensætningen, som er kommet fra klubber og Sportsudvalg. Der afholdes SK/SU-møde d. 4.
september, hvor løbskalenderen til den kommende sæson er et af de store punkter på dagsordenen.
Løbsansøgningsskema udsendes til klubberne i oktober måned.
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Klubkonference 2019
Fredag d. 1. november og lørdag d. 2. november afholdes årets Klubkonference i Horsens. SK drøftede
indledningsvis indhold til programmet for den MX-specifikke del, og det blev aftalt, at alle fremsender
yderligere forslag til programmet til Lea indenfor de kommende dage.
Projekt med Politiets Ungdomsklub hos Amager Motocross Klub
Lea orienterede kort om det projekt, DMU har sammen med Politiets Ungdomsklub (PUK) og AMcK, hvor
unge mennesker hver uge får mulighed for at køre motocross på banen på Amager. Projektperioden er nu
udløbet, og der skal laves en evaluering til DIF, som har bevilget støtten til projektet.
Næste møde
Næste SK-møde afholdes d. 4. september, hvor der afholdes SK/SU-møde i forlængelse af dette.

_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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