Referat fra møde i Sportskommission Speedway
Møde: 1/2014
Mødedato: Tirsdag den 4. marts 2014
Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Brian Berthelsen(BB), Hanne
Thomsen(HT) og Søren Andersen(SA)

Ikke til stede: Ingen
Referent: Søren Andersen
Dato: 10-03-2014
___________________________________________________________________

Ansv.
1.

Velkomst
SKR startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter SK gik over til den fremsendte
dagsorden.

2.

Konstituering
- Udpegning af næstformand
Da BB er blevet valgt til SK for 3 år, blev BB udpeget som næstformand og repræsentant i
HB.
- Disciplinærnævn
SK skal pege på et medlem til disciplinærnævnet, som ikke sidder i SK i forvejen.
Forhenværende SK formand Svend Jacobsen indstilles.
- Ansvarsområder i SK
SK gennemgik herefter listen af sportsudvalg:
- Kalender(SK kontakt: SKR)
- Reglement(ONN)
- Rundbaneudvalg(SKR)
- Banesyn/Sikkerhed(HT)
- Miljøudvalg(ONN)
- Teknisk udvalg(BB)
- TA DT(ONN)
- TA DSL(SKR)
- Rekrutterings og udviklingsudvalget(BB)
- Voice of the Clubs(hele SK)
Alle interesserede opfordres til at sende en indstilling til et sportsudvalg. Der er sidste frist
for indstilling den 15. marts 2014. Herefter udpeges udvalgsformanden, som sammen med
SK udpeger resten af sportsudvalgets medlemmer.
Sportsudvalgenes sammensætning skal fremlægges og godkendes på førstkommende
Hovedbestyrelsesmøde, primo april.

3.

Generelle arbejdsgange
Al post til klubber udsendes/indsendes via SA. SK vil være på som CC på al
udgående post. SA besvarer i videst muligt omfang den indgående post. Resten
vil blive distribueret til sportsudvalg/SK. SA er tovholder for besvarelse.
Vedrørende referater, så skal det udsendes, senest 14 dage efter mødets
afholdelse. SA skriver kladde, som tilsendes SK for korrektur/tilføjelser mv.
Herefter publiceres referatet.
Som arkiv, er der oprettet en intern Dropbox, hvor alle filer arkiveres og kan
tilgås af øvrige SK medlemmer.
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4.
-

Aktiviteter på den korte bane
- Deltagelse i Banesynsseminar, den 9. marts 2014(Leif Pedersen og Ib
Christiansen)
- DSL arbejdsgruppe
Alle DSL klubber har fået etableret et selskab, der skal drive ligadeltagelsen
fremadrettet. Alle klubber har fremsendt budget for 2014.
APS’erne/klubberne er blevet orienteret om at de opfylder kriterierne for
deltagelse i DSL i 2014.
Licensudvalget har vurderet budgetterne og fundet anledning til en række
supplerende spørgsmål og kommentarer. APS har deadline til 5.marts til at
besvare disse.
Den 24.marts afholdes der præsentations- og statusmøde for direktørerne i og
økonomiansvarlige i APS’erne. Her vil Licensudvalget fremlægge en række
nøgletal for ligadriften.
Karl Lycking er udtrådt af licensudvalget, hvorfor der skal findes et supplerende
medlem til Gert Lillebæk.
- Kollektiv arbejdsskadesforsikring er opsagt.
For de deltagende klubber i DSL og 1.division har der tidligere været tegnet en
kollektiv arbejdsskadeforsikring for kørerne. Forsikringen er blevet opsagt ved
årsskiftet.
Hovedparten af kørerne driver deres eget firma og derfor selv pligtige at være
forsikrede selv og have forsikret deres ansatte, herunder mekanikere mv.
- Fritte Cup
SK synes, at Fritte Cup er et rigtig godt initiativ, men SKR ønsker at indkalde
arrangørgruppen bag Fritte Cup til en dialog om Cuppen fremadrettet.
- Forudbetaling af løbsafgifter
SK diskuterede beslutningen om at klubberne skal forudbetale løbsafgifter.
Beslutningen var også oppe at vende på repræsentantskabsmødet i weekenden.
SK diskuterede en alternativ model for indbetalingen.
Forslaget fremsendes til Forretningsudvalget.
- International og national ligakalender
Den godkendte, internationale ligakalender er udsendt. Der arbejdes stadig
med nogle småting i forhold til den nationale kalender. Kalenderen vil snarest
muligt blive uploaded til DMUs hjemmeside.
Der vil i 2014 blive kørt følgende internationale mesterskabsløb i DK:
Den 29. juni, SGP i Parken
Den 2. – 3. august, EM 85 i Skærbæk
Den 9. august, EM finale i Holsted
Den 23. august, U21 hold VM finale i Slangerup
Den 13. september, SGP i Vojens
- DMU Reglement 2014
På seneste møde i FIMs CCP, blev der foretaget nogle justeringer i deres
reglement. Så snart vi modtager rettelserne på skrift, vil de blive indarbejdet i
det danske reglement.
HT foreslog, qua de mange årlige rettelser de seneste mange år, at reglementet
fastlåses og ikke kan rettes/ændres i en årrække. Dette for at få mere ro
omkring reglementet. SA supplerede, at man i andre DMU grene, har fastlåst
klasseinddelingen i en årrække, for at mindste forvirringen fra år til år og
dermed få mere ”ro på”.
- DMU blanketter
Søren Kjær har sagt ja til at give vores blanketter et ”serviceeftersyn”, hvilket
er meget tiltrængt. Blanketterne uploades løbende på hjemmesiden. Tak til
Søren.
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5.

Kommende møder.
SK prioriterer blandt andet etableringen og igangsættelsen af sportsudvalgene og
derfor planlægger SK to møder inden sommerferien;
Mandag den 31. marts 2014
Torsdag den 1. maj 2014
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