Udsendt den 3.december 2003.

Speedway 07/03
Referat fra SD Møde, tirsdag den 25.november 2003 i Odense.
Til stede: Niels Munk Nielsen, Lissie Laursen, Thomas Irming, Søren Kjær, Brian Kim
Svendsen, Ole Thrane og Søren Andersen – referent.
Desuden deltog Elvin Rasmussen under punkt 8 og 9.
Niels startede med at byde velkommen og derefter gik man over til dagsordenen:
Dagsorden:
1)

Referater:
Speedway 06/03: Referatet godkendt.
HB 08/03: Niels refererede kort fra mødet. Referatet udsendes snarest.
UbU 03/03: SD er kede af, at man ikke er blevet forespurgt før fastlæggelsen af terminen for DMU-dagen blev fastlagt. Dette har Niels fremført overfor udvalgets formand, som har taget dette til efterretning.
Referatet taget til efterretning.
Arbejdsgruppemøde fra eliteprojektet 6/03: Referatet taget til efterretning.
Notat Miljøorg.: Referatet taget til efterretning.
Referatet fra landsmøde i Microspeedway landsmøde i Vissenbjerg:
Da der køres efter reglementet, er det udelukkende SD, der kan idømme kørere disciplinære straffe.
Nordisk møde: Referat taget til efterretning.
Ankesag: DMU’s Ordens- og Amatørudvalg har behandlet en anke fra Finn Andersen omkring et fortolkningsspørgsmål af reglementet. Anken er blevet underkendt af
udvalget.
SD accepterer dommen.

2)

Mail fra Søren Kjær den 9. nov.: Uklare punkter
Søren havde gjort opmærksom på nogle problemstillinger omkring 2004-reglementet.
SD gennemgik disse og SK retter reglementet til.

3)

Valg SD/Repræsentantskab 2004.
Lissie Laursen og Søren Kjær er på valg til kommende årsmøde. Begge er villige til
genvalg.

4)

Baner til afholdelse af baneprøver
Der har været afholdt 55 baneprøver i 2003.

SD besluttede, at det i fremtiden vil være gratis at komme til baneprøve og at disse
vil blive afholdt på de baner, der er tættest på baneprøvelederen.
Fra 2004 skal der ikke betales for at komme til baneprøve.
5)

Løbskaftale Holsted og Outrup
Aftalerne omkring UEM-løbene i Holsted og Outrup i 2004 blev debatteret. Niels arbejder videre med dette.

6)

Breve
Claus Quistgaard, SMG, havde fremsendt forslag til særregler for Classic og Sidevogne.
SD er ikke indstillet på åbne nye sidevognsklasser. Søren Kjær svarer SMG.
Thorkild Vestergaard, HoSK, har fremsendt forslag omkring indførelse af propagandastævner
SD er positive overfor dette og sender forslaget videre til endelig godkendelse i HB.

7)

Klubskifte
SD behandlede diverse ansøgninger.
Der var indkommet to dispensationsansøgningerne til SD. SD ønsker ikke at diktere
en løsning, da det er et klubanliggende.
SD vil gerne tage en dialog med klubberne og derfor holdes der et møde mellem 2
klubber, med deltagelse fra SD, lørdag den 29.november.

8)

SD-Runden
Nyoprykkere:
Der er holdt møde med kørerne. Ideen med at holde mødet er god, så derfor vil dette
fortsætte. Der holdes møde igen i foråret hvor der også vil være en træningssamling.
Mødet holdes i Fjelsted.
Inddeling af dommere/nyt kodeks:
Brian havde udarbejdet et forslag til kategorisering af dommerne. Det foreslås, at
dommerne inddeles i tre kategorier. Oplægget med kommentarer fremlægges på
førstkommende dommerseminar.
Fremtidig FIM-dommer:
SD har ønske om at rekruttere en ny FIM-dommer. Et emne er blevet forespurgt,
men har fået yderligere betænkningstid.
TA/ turnering:
Arbejdsopgaverne er blevet fordelt godt blandt medlemmerne af TA. Desværre kører
ligaforeningen ikke og derfor besluttede SD, at TA overtager administrationen af ligaen.
Ole og resten af TA får beføjelser til at finde en person mere til TA, der får ligaen som
arbejdsområde.

9)

Budget 2004 samt regnskab
Stor tilfredshed med årets resultat. Prognosen viser et overskud på cirka kr.
240.000,- Dermed bringes SDs egenkapital op på 10 % af omsætningen og der vil
være midler til igangsættelse af aktiviteter.
Elvin og Niels havde udarbejdet et budgetforslag for 2004. Forslaget udviser et overskud på kr. 11.000,Budgetforslaget færdiggøres. Niels og Elvin er tovholdere.

10) Udrykningshold
Kontakten til klubberne skal forbedres. Ofte handler kommunikationen ofte om det
sportslige. SD ønsker om at komme i en bredere dialog med klubberne og derfor ønsker SD at besøge interesserede klubber.
Projektbeskrivelse udarbejdes og aktiviteten forventes at starte primo 2004.
Tovholdere er Niels og Elvin. Søren Andersen har lovet at give en hjælpende hånd.
11) 80cc
Landsholdstræner og holdleder:
SD diskuterede rammerne for en ny aftale.
Niels tager kontakt til Torben Hansen og Hans Clausen og bringer tingene på plads.
Fremtiden med 4. T. motor
Der nedsættes en gruppe, bestående af Thomas, Niels og Søren, som er tovholder. I
januar 04 indkaldes der til et møde med interessenterne, herunder Per Ipland og motorcykelimportørene, hvorefter der opstilles en handlingsplan.
12) FIM og UEM løb i 2005
Den 15.januar er der deadline for klubberne for UEM og FIM løb i 2005.
13) Aktivitetslisten
SD foretog en tilretning af aktivitetslisten. Lissie udsender en korrigeret liste.
14) Eventuelt
Intet at referere.
15) Næste møde
Næste møde holdes i weekenden den 17.- 18. januar 2004.

SDS ønsker alle
En glædelig jul og godt nytår

