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Referat fra MX SK/SU møde 
 
Møde:  MX 02-13 

Mødedato: 31.01.2013, Fjelsted Skov Kro 
Til stede:   Asger Pedersen, Lene Skovsgaard, Jann Rünitz, Jesper Rasmussen,  

Niels Frode Sølvsteen, Kurt Vad, Nels J. Rasmussen, Peter Guldberg Johansen, 
Søren Møller Ebbesen og Kasper Darfelt. 
 

Ikke til stede:  Poul Hjorth, Peter Mastrup, Grane Steinaa og Kim Hilkjær. 
Referent:  Kasper Darfelt 

Dato:  12.02.2013 
___________________________________________________________________ 

 
 

   

   

   

1. Velkomst 

Asger bød kort velkommen til SU´erne, som deltog i mødet som en form for 

evaluering på det seneste års arbejde.  

 

 

 

2. Bordet rundt med udvalgene, herunder et bud på tidsforbrug i SU-

opgaverne.  

 

Quad: 

Har afholdt 3 møder privat og snakker derudover sammen ved løb. 

Tiden er hovedsageligt blevet brugt på reglement, enkelte dispensationer og at 

finde klubber til afholdelse af løb. 

 

Sidevogn: 

Har afholdt 3 møder privat.  

Har oplevet en del bøvl og brok til løb, da en del folk ikke forstår at SU ikke har 

nogen myndighed på løbsdage. Det er dommer og stævneleder der har dette.  

Har også brugt en del tid på at finde arrangører. SU formand ønsker 

sandsynligvis ikke at fortsætte. 

 

Listefører: 

Der er styr på listerne. 

Klubberne opfordres til at bruge championship-funktionen i AMB, når de afholder 

cups i 2013. 

 

Mini/Maxi: 

Har afholdt 2 møder. Har brugt meget tid på dispensationer, reglement samt 

løbsdage og tidsplaner. 

Føler at SK har taget nogle beslutninger uden at involvere udvalget.  

 

Classic: 

Har afholdt 5 møder i år og brugt halvdelen af deres vågne timer I udvalget. 

Vender beslutninger med bestyrelsen i DCC. 

Har også svært ved at finde klubber til løb. Der går meget tid med planlægning af 

løbskalender. 

Licenser i udlandet – har haft et godt samarbejde med SK og administrationen, 

så dette er forløbet relativt problemløst. 

 

Kørerrepræsentant: 

Har afholdt 3 kørermøder i 2012. Brugt en del tid på dispensationer sammen med 

SU. Der var positive udmeldinger på kørermøderne.   
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3. Regnskab 2012 og budget 2013 – bemærkninger/opfølgning 

Regnskabet ser ud til at matche budgettet på tkr. 49. Budget 2013 sigter mod et 

overskud på tkr. 12. 

 

 

 

4. Klublederseminar i Nov. 2012 – bemærkninger/opfølgning. 

Det foreslås at der bruges mindre tid på gennemgang af reglementet. Kun de 

mest væsentlige ændringer gennemgås, så der kan bruges mere tid til andre 

gøremål. 

Ligeledes ønskes den grenspecifikke del startet allerede kl. 10.00.  

    

 

 

5. Referater – HB nr. 06-12, SK nr. 09-12, 10-12, 01-13. 

Ingen yderligere kommentarer. 

 

  

 

6. Udvalgssammensætning, opgaver og kompetencer efter Rep. møde 2013. 

Der skal være klare linjer. 

Sammensætningen af udvalgene skal optimeres, så udvalgene fungerer bedre 

internt. 

Kompetence mellem SK og SU skal være klart defineret eller dialogen mellem SK 

og SU skal være bedre. 

Udvalgene har ikke brug for samme mængde ”hjælp” fra SK. 

SK lægger op til et stort fællesmøde for alle udvalgsfolk, når alle udvalgene er 

udpeget efter rep. mødet 2013. 

Det skal gøres klart at udvalgsarbejdet optager en stor mængde tid. 

Der skal være en ”jobbeskrivelse” for SU formænd. 

Der arbejdes på en skrivelse fra SK, der definerer opgaver og forventninger til 

medlemmer af SU. 

 

De fleste udvalgsformænd ønsker at fortsætte, herunder de fleste af 

udvalgsmedlemmerne. 

Peter Guldberg har overtaget jobbet som lydmålingskoordinator.  

 

 

 

7. Reglementsændringer 

DMCU: 

Pige/dame må køre med I DM.  

For A-kørerne gælder det kun Maxi. 

Ved tvistigheder når der køres fælles arrangementer, er højeste instans 

SK/DMCU’s hovedbestyrelse. 

DMCU kørere der deltager i træning eller løb på DMU baner, skal overholde DMU’s 

krav til sikkerhedsudstyr. 

   

 

 

8. Løbskalender 

Løbskalenderen for 2013 er på plads. 

Enkelte løb i Quad og Sidevogn mangler stadig en arrangørklub.   

 

 

 

9.  Banesyn 

Der er seminar d. 10. marts. 

De enkelte banesyn vil blive påbegyndt efter seminaret. 
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10. Dommerseminar Januar 2013, evaluering, kommentarer 

Forslag om opdeling mellem stævneledere og dommere, så de sidder i hver deres 

rum og seminaret på den måde kan rettes mere specifikt med den enkelte official 

rolle. 

 

 

 

11. Repræsentantskabsmøde d. 2. marts 2013  

SU medlemmer skal tilmeldes via egen klub. 

  

 

 

12. Lydmåling 2013 

Peter arbejder på at oprette et korps af lydmålere med udgangspunkt i korpset 

fra 2012. 

Peter er i dialog med Kern (ny miljøchef), der vil sørge for at al udstyret bliver 

kalibreret. 

 

 

 

13.  Evt. 

Peter har udarbejdet tidsplaner for alle typer stævner, så alle løb køres efter 

samme plan. SK vil kigge på planerne. 

 

 

 

 

   

 


