SK/SU MX Møde
torsdag d. 29. marts 2012 på Hejse Kro.

Tilstede: Asger Pedersen, Poul Hjorth, Lene Feddersen, Søren Ebbesen, Jørn Haahr, Jan Roland,
Grane Steinaa, Jesper Rasmussen, Peter Guldberg Johansen, Niels Frode Sølvsteen og Peter
Qvistgaard.
1. Velkomst
Asger bød kort velkommen og beklagede at dagsordenen ikke havde forladt hans udbakke.
2. Præsentation af udvalg
Formanden for de forskellige udvalg præsenterede udvalget og dets nye sammensætning,
som er følgende:
Quad:
Niels Frode Sølvsteen, Formand
Peter Qvistgaard
Lars Søndergaard
Frederik Märcher Knudsen, kørerrep.
Mini/Maxi:
Peter Mastrup, Formand
Peter Guldberg Johansen
Christian Juul
Jann Rünitz
Søren Ebbesen, kørerrep.
Sidevogn:
Jesper Rasmussen, Formand
Pia Lønstrup Nordmand
Jannick Mødekjær, kørerrep.
Micro:
Grane Steinaa, Formand
Jan Roland
Jørn Haahr

Classic:
Nels J. Rasmussen, Formand
Kurt Vad
Jens Bakmand Skovsen

3. Gennemgang af udvalgenes opgaver
Mini/Maxi:











Udvalgsopgaver:
Den daglige drift og kontakt til klubberne indenfor reglement og det fastlagte budget
Sportsudvalget er ansvarligt for at de besluttede aktiviteter gennemføres som planlagt
Udarbejde løbskalender
Godkendelse af baner
Udarbejde forslag til reglementsændringer til SK
Overvågning af sikkerheds og miljøforhold
Opfølgning på dommerrapporter og dommerkendelser
Udarbejde skriftlig årsrapport til MX Sportskommissionen
Behandling af ansøgninger om dispensation
Micro:












Udvalgsopgaver:
Den daglige drift og kontakt til klubberne indenfor reglement og det fastlagte budget
Sportsudvalget er ansvarligt for at de besluttede aktiviteter gennemføres som planlagt
Udarbejde løbskalender
Godkendelse af baner
Udarbejde forslag til reglementsændringer til SK
Overvågning af sikkerheds og miljøforhold
Opfølgning på dommerrapporter og dommerkendelser
Udarbejde skriftlig årsrapport til MX Sportskommissionen
Behandling af ansøgninger om dispensation
Sidevogn:














Udvalgsopgaver:
Den daglige drift og kontakt til klubberne indenfor reglement og det fastlagte budget
Sportsudvalget er ansvarligt for at de besluttede aktiviteter gennemføres som planlagt
Udarbejde løbskalender
Godkendelse af baner
Udarbejde forslag til reglementsændringer til SK
Overvågning af sikkerheds og miljøforhold
Opfølgning på dommerrapporter og dommerkendelser
Udarbejde skriftlig årsrapport til MX Sportskommissionen
Behandling af ansøgninger om dispensationer der angår sidevognssporten
Udarbejde forslag til afvikling af Nordisk Mesterskab i samarbejde med De Nordiske Lande
Sikre at der årligt afvikles valg af 1 kørerepræsentant ved 1st. DM afdeling.

Quad:










Udvalgsopgaver:
Varetagelse af daglig drift i alle spørgsmål vedr. QUAD-Cross sporten – jvf. gældende
reglement og budget
Udarbejde forslag til reglementsændringer
Planlægge turneringer og løbskalender
Behandle dispensationsansøgninger om maskinstørrelser og klasseindplaceringer
Udarbejde forslag til afvikling af Nordisk Mesterskab i samarbejde med De Nordiske Lande
Løbende kontakt til udøvere af Quad sporten via de respektive klubber
Udarbejde skriftlig årsrapport til MX Sportskommissionen
Behandling af ansøgninger om dispensation
Classic:











Udvalgsopgaver
Varetagelse af daglig drift i alle spørgsmål vedr. Dansk Classic Cross sporten – jvf. gældende
reglement og budget
Udarbejde forslag til reglementsændringer
Planlægge turneringer og løbskalender
Behandle dispensationsansøgninger om maskinstørrelser og klasseindplaceringer
Overvågning af sikkerheds og miljøforhold
Løbende kontakt til udøvere af Classic sporten via de respektive klubber
Udarbejde skriftlig årsrapport til MX Sportskommissionen
Behandling af ansøgninger om dispensation

Gennemgang gav en lang og interessant debat om hvorledes og med hvilke krav/kriterier
løbskalenderen i fremtiden kan/skal skrues sammen.
Der var masser af gode ideer og problemstillinger for diverse sportsudvalg at arbejde
videre med i det kommende år.
Det blev besluttet at udvalgene på dmusport.dk præsenteres med e-mail til formand og
kørerrepræsentant.
SK præsenteres med billede, mail, telefonnummer og adresse.
SK tager sig af Vision, strategi, udvikling og politik.
SU står for daglig drift (implementering).
Alt sammen i evig dialog .
4. Økonomi
SU henstilles til at forsøge at begrænse udgifter til møder. Det kan være ved at gøre brug af
telefonmøder, samkørsel samt afholdelse af møder, når medlemmerne alligevel er samlet
til løb mv.
Der er afsat kr. 25.000 i alt i budgettet.

5. Kommunikation
Respekt om forskellige meninger og holdninger.
God tone i debatten.
Ligeledes skal svar til klubber og enkeltpersoner være saglige og med respekt for
spørgeren, uanset spørgsmålets art og form.
Udover ovennævnte retningslinjer blev der også diskuteret brug af Twitter, Facebook og
lignende samt brug af dmusport.dk.
Fra sportssekretærens side skal der lyde en anmodning om at sælge/opfordre
medlemmerne til at bruge dmusport.dk. Kontoret lægger faktisk en del information ud på
siden, som medlemmerne kan få gavn af at læse.
Det blev også nævnt at SK og sportssekretæren barsler med en form for nyhedsbrev til
ophængning i klubberne.
Debatten gav alt i alt masser af input til sportsudvalgene til at kigge på i det kommende år.
6. Eventuelt
13.08.1 i reglementet skal tjekkes. Den virker ikke tidssvarende.
HB kigger på problemstillingen, med primært forskellige regler afhængig af synshal, når det
kommer til vurdering af registreringsafgift.

Kasper Darfelt, 04.04.12

