Indkaldelse til møde nr. 1 i SK – speedway

Tid:

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.00

Sted:

(telefonmøde – 100 min.)

Deltagere: Svend Jacobsen, Jens Lund og Peter Kirkegaard (ref)

Dagsorden og referat:
1. Godkendelse af referat fra SD-mødet den
Godkendt uden bemærkninger
2. Aktuelle emner
HB-medlemmer:
Udover Svend Jacobsen repræsenteres SK-speedway af Jens Lund i DMUs
HB. Første møde i HB 13. april kl. 17 på Hejse Kro. PK informerer sekretariatet.

Formalia omkring medlemmer af sportsudvalg
Vi skal have underskrevne anmeldelser fra alle medlemmer af sportsudvalgene. Følgende
udvalg kontaktes af:
TA, banesyn: Svend
Liga (Lars), reglement: Jens
Øvrige: Peter
Der tages kontakt med Hanne Thomsen om, hvorvidt hun vil tage lidt hånd oldboys, græsog langbane: Svend.
Superligaudvalg og Rundbaneudvalg (50, 80 og 500): Kommet godt i gang.
Banesyn: Carsten Mikkelsen har meddelt at Karin Christensen har valgt at trække sig ud
af banesyn. Hun erstattes af Jens Foldager, som sammen med Thorkild Hansen tager
banesynene på Fyn og Sjælland. Synsfolkene er klar nu.

LAP + IT:
Kører nu som det skal. Der skal dog stadigvæk arbejdes med en holdbar og brugervenlig
turneringsplansystem til sæson 2011. Der følges op overfor sekretariatet.

Nye lyddæmpere:
Emnet blev drøftet indgående. Det er en svær situation: Hvad skal klubberne gøre fra på
lørdag?
SKs synspunkt er: Der er ikke lyddæmpere nok på markedet, og de dæmper ikke
tilstrækkeligt. Derfor foreslår vi en udskydelse af kravet til juli 2010.
Samtidig skal der nu igangsættes et projekt, hvor der arbejdes videre med at finde en
permanent løsning med pakkede potter. Dette arbejde skal sættes i gang nu, sådan at vi
har afprøvede og dokumenterede støjreducerede potter til 2011-sæsonen.

3. Regnskab
Budgetudkast fremsendt. Gennemgang udskydes til næste møde.

4. Liga og turnering
Kalender
Den er i orden, der er påsat dommere og det er på plads.

5. Elite og talentudvikling
Der har været samlinger i 500cc og flere er på vej. Vi savner endelig godkendelse af plan,
men den er på vej, og det ser ud til at køre.
80cc satsningen: Henvendelse vedrørende støtte til DSL - cup 2010. Vi har meldt tilbage
at vi gerne vil se et budget for arrangementet før eventuelt tilsagn.
80cc-landsholdet har været samlet i Billund

6. Principielle sager
En klub har henvendt sig for at få godkendt en midlertidig bane til turnering
Det er vores opfattelse at banen kun kan godkendes, hvis den opfylder reglementets krav
til baner. Banesynsfolkene skal være ekstra opmærksomme på bandens opbygning og
stabilitet, samt at alle sikkerhedsforhold er på plads omkring banen.

Henvendelse omkring dispensationer ved indløsning af licens 1 april.

Der har været flere henvendelser fra klubber, hvor kørere endnu ikke har indløst licens.
Skæringsdatoen er 1. april, og man ønsker en dispensation eller udsættelse af kravet om
at klubben trækkes tre matchpoint.
Vi vil ikke give dispensation af flere grunde. Klubberne har vidst hvad de meldte på i
efteråret, og har måske været for optimistiske i vurderingen hvilke kørere der var til
rådighed nu.

7. Eventuelt
Næste møde: 20. april 2010 kl. 17 på Hejse Kro

