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Referat af SK MX møde 11-18  
 

Mandag d. 17. september 2018, Skype 

Til stede: Asger Pedersen, Lasse Oxbøll, Martin Holm Jensen, Lea Kahlke Hansen. 

 

Klubkonferencen 2018  
SK er nu ved at have programmet for MX Klubkonferencen klar. Programmet blev gennemgået og det blev 
aftalt, hvordan de enkelte emner skal præsenteres og hvem, der er tovholdere/oplægsholdere, herunder på 
de planlagte workshops lørdag eftermiddag. 
Lea og Asger vil sørge for at få bekræftet oplægsholdere og få lavet de sidste tilpasninger i programmet, inden 
det sendes ud til klubberne i oktober måned sammen med supplerende materiale. 
Fristen for tilmelding til årets Klubkonference er d. 12. oktober. 
 
Reglement 2019 
SK arbejdede videre med reglementsændringerne til 2019. Arbejdet med reglementet til 2019 er nået et godt 
stykke, og mange af ændringerne er man blevet enige om i SK og Sportsudvalgene. Der er dog stadig nogle 
punkter, som ikke er helt på plads, og som SK og SU skal arbejde videre med. Der er blevet afholdt kørermøder 
i august og september, og det sidste afholdes d. 29. september inden sidste afdeling af DM-A. Input fra dette 
møde vil også blive taget med i reglementsarbejdet. 
 
Projekt om udsatte unge  
DMU er blevet bevilget midler til et pilotprojekt omkring inddragelse af udsatte børn og unge med interesse 
for motorsport i foreninger under DMU. SK drøftede rammerne for projektet og de forventede mål ved 
projektets gennemførelse samt på længere sigt. Der vil blive arbejdet videre med fastlæggelsen af disse i 
samarbejde med Jonas Nygaard på kontoret. 
 
Elcross 
SK vil gerne høre fra kørere, der har kørt el-cross i DMU i løbet af året – herunder, hvordan er sæsonen gået, 

hvor stor en gruppe er der tale om, og har man input til videreudvikling af mulighederne for at køre elcross i 

DMU. Har man kommentarer eller ønsker, er man velkommen til at skrive til Lea på lkh@dmusport.dk.  

 

Der var flere emner på aftenens dagsorden, som der ikke var tid til at komme i dybden med. Disse vil være 

på dagsordenen til kommende SK-møde. 

 

Næste møde 

Næste SK-møde afholdes mandag 24/9 kl. 20.30 over Skype. 

 

 

Referent: LKH. 
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