Referat fra MX SK/SU Møde
Møde:
Mødedato:
Til stede:

MX 05-13
24.06.2013, Fangel Kro
Asger Pedersen (SK), Lene Skovsgaard (SK), Anders Johansen (Mini/Maxi), Kurt

Vad (Classic), Jannick Mødekjær (Sidevogn), Jann Rünitz (Listefører), Niels Frode
Sølvsten (Quad) og Kasper Darfelt (Adm.)
Ikke til stede:

Poul Hjorth (SK), Grane Steinaa (Micro) og Kim Hilkjær (Løbsadm.)

Referent:
Kasper Darfelt
Dato:
28.06.2013
___________________________________________________________________

1.

Velkomst
Asger bød velkommen efter en velgennemført middag.

2.

Orientering fra udvalg, samt Kim H og Jann R.
Classic:
Optimisme – flere medlemmer pt. ca. 160 heraf 100 aktive.
En enkel afdeling havde dårligt deltagerantal pga. vejret.
Løbene kører lige akkurat rundt økonomisk med de nuværende ca. 70 deltagere
til løbene.
Der arbejdes på en finale i Aalborg til aug./sep.
Kørerne klarer sig fint i udlandet.
Desværre lykkedes det ikke at få VM til DK i 2014. Der prøves med EM i stedet.
Classic er kommet på Facebook og arbejder hårdt på at holde hjemmesiden
opdateret.
SU Mini/Maxi:
Ønsker mere arbejdsro og er ærgerlig over ikke at have fået sine ønsker
vedrørende løbskalenderen igennem, men arbejder videre med det aftalte.
Det har forsinket arbejdet med løbskalenderen, men det kommer der gang i nu.
Håbet er at få den ud efter sommerferien.
Sidevogn:
Har haft en udfordring med at starte op som nydannet udvalg. Har muligvis
misforstået arbejdsgange/kompetencer.
Har desværre fået aflyst en DM afdeling i Haderslev.
Sidevognskørerne har i fællesskab besluttet at forhøje tilmeldingsgebyrerne for at
gøre det mere attraktivt for klubber at afholde løb.
Arbejder på at få fraktion der har vendt sig mod Sverige tilbage igen.
Sidevogn vil gerne strække sig langt for at få tingene til at hænge sammen inkl.
at gå fra 3 til 2 heats pr. stævne.
Listefører:
Det går med enkelte undtagelser rigtig godt med indberetning af resultater.
Der har været mange oprykninger.
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Quad:
Løbsserien forløber planmæssigt med ca. 80 kørere i snit. Der er plads til en
supportklasse.
Har fået klubber til at tage ledige stævner. Desværre ville ingen sjællandske
klubber afholde Quad løb.
Der ønskes en bedre fordeling af løb geografisk.
Quad kunne godt forestille sig at klubberne bliver tildelt løb af SK/DMU.
Et lille problem med enkelte kørere der vil prøve 2 hjul, der har A-licens i Quad
også er A-kørere på 2 hjul. Løsningen er fra Quad’s side dispensationer fra SU
Mini/Maxi.
Nordisk mesterskab er 28. juli på Mors. SK kan forvente en ansøgning om tilskud.
Kasper skriver til SVEMO om medaljer.
Norge har spurgt om fælles transport til Quad of Nations i Italien. Umiddelbart er
svaret nej.
Er der tilskud til deltagelse? Asger undersøger.
Nordisk møde bør afholdes i forbindelse med Nordisk Mesterskab. Vil SK deltage?
3.

Præmier 2013 til DM og Hold DM, samt landsdelsmesterskaber
Liste skal rundt til godkendelse (Kasper). Blomster klares også fra kontoret.

4.

Licenser - udvikling, fastholdelse og nye, samt initiativer/aktiviteter
Et fald pt. på 200-250 licenser.
Det var meldingen fra klubberne på klubmøderne, at der ikke er basis for fælles
DMU aktiviteter som DMU-dag og lignende.
Klubberne vil hellere selv arbejde lokalt.
Vurderingen er at det er en dyr sport og folk fattes penge, så der bliver sparet,
hvilket desværre kan gå ud over MX aktiviteter.

5.

Løbskalender 2014, Jubilæumsår, samt 2015
Kan sidevogn kører sammen med Quad evt. Micro?
Er det problemer med de spor Sidevogn/Quad laver, som gør at klubberne ikke
ønsker at afholde løbene?
Solo kører som i 2013.
Forslag om en særlig DM weekend i 2014 som indeholder alle typer DM. Jann
kigger på muligheden og et tidsskema.
Forslag til afvikling skal ligge klar i august.
Den endelige løbskalender skal præsenteres på klublederseminaret.
Alle er enige om at det skal overvejes om der fremadrettet skal afholdes DM for
kørere under 10år? 12år?
Der kigges stadig på at afholde MX des Nations i 2014. Det er umiddelbart meget
dyrt.
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6.

Reglementsændringer til 2014
Der er møde d. 9. september.
Forslag til ændringer skal fremlægges på dette møde fra alle SU’er.

7.

Klublederseminar 2013
Der vil være mere tid sammen med klubberne.
Foreløbig køreplan ligger hos HB.
Foreløbige emner kunne være:
DMCU
Klubmøder
Reglement
Løbskalender skal fremlægges. Også gerne et forslag til 2015.
Banesyn – nye tiltag.

8.

Eventuelt
Kørselsafregninger skal afleveres til Asger – hellere i dag end i morgen.
Forslag om nedsættelse af taksten for kørsel til det halve og samtidig en stigning
i godtgørelsen for dommere til 250 kr., samt indførelse af en godtgørelse for
banesyn på 150 kr.
Der er stadig mulighed for klubber at søge EMX 65/85, da der umiddelbart kun er
søgt 2 af 5 løb i DKs zone.
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