Referat af SportsDivision Speedways ekstraordinære repræsentantskabsmøde
den 30. marts 2005

Lissie Laursen bød forsamlingen velkommen og håbede at vi ville få et godt møde.
1. Konstatering af møderet og stemmetal
Det blev konstateret, at der var 20 klubber til stede og at alle var stemmeberettiget.
2. Valg af dirigent
Ole Hansen blev valgt som dirigent
3. Valg til SportsDivisions bestyrelsen
Der blev valgt 2 stemmetællere, nemlig Jan Rodtwitt og Kenneth Mikkelsen.
Dirigenten spurgte om der var nogen der ønskede ordet inden vi gik over til punkt a. der er
valg af formand for 2 år.
Niels Munk Nielsen: Vi har været gennem 3 uger fyldt med beskyldninger om både dette
og hint. I den tid der er gået har man fuldstændig glemt, at dette ikke kun er et
formandsvalg, men at der derimod er tale om et samlet bestyrelsesvalg.
Lad og glemme al den nag og lad os komme videre.
Rudi Hansen: Kunne tilslutte sig dette og mente, at nu havde vi, i de sidste 3 uger været
helt nede og vende, så nu var der behov for at vi fandt fælles fodslag.
Claus Quistgaard, SMG: Det er rigtigt, at vi skal glemme al den ævl og kævl der har
været siden bestyrelsen gik. Jeg kender ikke Rudi, så jeg kan ikke sige noget negativt,
men da hans valgoplæg blev sendt rundt fik det mig til at ????????
I dit oplæg er der lagt op til at der skal bruges mange penge til både micro og 80cc og så
vil jeg da gerne vide hvor penge skal komme fra, for du kan ikke tage flere i klubberne, de
har ingen. Det forslag der blev nedstemt på rep. Mødet om at kørerne skal betale kr. 50,00
for deltagelse i en match. Måske skulle vi have stemt for dette forslag, så pengene kunne
komme ind den vej.
Ser vi på stigningen i antallet af speedwaykørere sidste år var dem på 44 kørere, hvor
man i Moto Cross havde en stigning på 225 kørere. MX kørere betaler ALT selv og det er
akkurat lige så dyrt at køre MX som det er at køre Speedway. Vi er simpelthen nødt til at
prøve noget andet også, og her ville 250cc måske være vejen til at vi kunne få tilgang til
vor sport.
John Petersen, HeSK: Det er korrekt, at jeg har ringet til Rudi for at høre om han ikke
ville trække sit kandidatur. Jeg vil høre om du har den fornødne opbakning i din klub og på
hjemmefronten, for der venter mange timers arbejde foran.

Rudi Hansen: Med hensyn til det økonomiske, så skal vi selvfølgelig være enige i den nye
bestyrelse om det der skal laves.
Micro betaler kr. 31.000 i turneringsgebyr og det er jo ikke de større udgifter ved driften af
denne turnering. Det er heller ikke alle klubberne der har så mange penge.
Opbakningen er der skam fra alle kanter, og tiden den finder man når man har lysten og
brænder for noget.
Villy Lund, HMS: Jeg har talt med mange i de forløbne uger. Når vi ser på alle de penge
der er i ”bødekassen”, så er det da kun jer selv i kan takke for det, for det er jer der er
ansvarlig for at tingene forløber således at det ikke er nødvendigt med alle de bøder.
Annette Vesterskov, FSK: Kunne du ikke trække dig som formand i din klub hvis du
bliver valgt i aften?
Rudi Hansen: HSK har fået en halvny bestyrelse, så jeg kan ikke lade dem køre alene i
de næste 8 – 9 måneder.
Bjarne Fjord Thomsen: Rudi bakkes fuldt op af HSKs bestyrelse.
Niels Munk Nielsen: Lad os lige se på økonomien. Vi startede for 2½ år siden med et
underskud på kr. 65.000,00 – i dag har vi et overskud på kr. 266.000,00.
Der skal være en kapital i SD for at kunne få tingene til at fungere.
Annette Vesterskov, FSK: Jeg vil bede om, at vi får skriftlig afstemning.
Punkt a:

Afstemning:

Niels Munk Nielsen
Rudi Hansen

11 stemmer
9 stemmer

Niels Munk Nielsen var dermed valgt for 2 år.
b)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Opstillet: Ole Thrane
2 stemmer
Opstillet: Karin Christensen
6 stemmer
Opstillet: Elvin Ramussen
18 stemmer
Opstillet: Lissie Laursen
10 stemmer
Opstillet: Tine Svendsen
4 stemmer

Elvin Rasmussen og Lissie Laursen var dermed valgt for 2 år.
c)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Opstillet: Ole Thrane
13 stemmer
Opstillet: Søren Kjær
11 stemmer
Opstillet: Tine Svendsen
15 stemmer

Tine Svendsen og Ole Thrane var dermed valgt for 1 år
d)

Valg af suppleant for bestyrelsesmedlem for 1 år
Opstillet: Thorkild Hansen
6 stemmer
Opstillet: Søren Kjær
6 stemmer
Opstillet: Karin Christensen
8 stemmer

Karin Christensen var dermed valgt for 1 år.

Kørerrepræsentant Thomas Irming er tidligere valgt af kørerne for 2 år.
Niels Munk Nielsen: Tak for valget. Jeg vil gerne her rette en speciel tak til Søren Kjær
for det kæmpe arbejde som du har lavet, og jeg vil meget gerne stadig trække på din
ekspertise.
Søren Kjær: Jeg skal selvfølgelig acceptere valgets resultat. Jeg vil blot sige, at min
afløser skal være klar til at bruge min. 4 timer daglig.
Rudi Hansen: Det gik desværre ikke denne gang. Jeg stiller op igen om 2 år. Tak til de
klubber der har stemt på mig.
Vi skal nu støtte op om den ny bestyrelse og respektere valget.
4. Eventuelt
Hans Chr. Schack, HSK, informerede om, at klubben afholdt et sameritterkursus i den
kommende week-end, men der mangler 2 personer for at dette kan gennemføres. Så
deltagere til dette kursus efterlystes.
Henning Madsen, SMS, var glad for at der var nogen der havde støttet deres forslag
omkring betaling ved 80cc matcher.
Vi kunne også godt tænke os en større orientering omkring det nye tiltag med 250cc.
Rudi Hansen, HSK, opfordrede til at der kom en god dialog i gang omkring elitesatsningen, samt at der kom en yderligere uddybning omkring projektet omkring 250cc.
Rudi mente også, at det kunne gøres billigere når officials skal på kursus.
Annette Vesterskov, FSK, opfordrede til at formændene kunne mødes nogle gange om
året. Det skulle så kun være formændene, således at der ikke var alt for mange personer
til stede. Annette foreslog at første gang kunne ske den 27. maj kl. 19.00 i Fjelsteds
klubhus.
Kim Toft, SMO, håbede aldrig det ville komme igennem med at skulle betale for hver
gang man var ude at køre en match. Det er klubberne der tvinger kørerne til at køre i
danmarksturneringen. Lad os hellere få flere træningsstævner.
250cc er godt – se bare på MX. Fra de er 18 år kan de køre i åbne klasser – lad os få
noget mere af disse nye tiltag.
Claus Quistgaard, SMG, var skuffet over at det ikke engang var alle speedwayklubberne
der havde stemt på at få Hans Chr. Ind i HB.
Villy Lund, HMS kunne ikke forstå, at klubberne stadig talte så meget om de mange
penge sporten koster. Tager du en PW 50 og en microlicens er det ikke nogen herregård.
Kunne huske et psyk. kursus han havde deltaget i – sammen med en hel del U21 kørere –
for en del år siden. Også her var der megen tale hvor dyrt det var at køre speedway.
Instruktøren mindede kørerne om, at han havde været med dem i Ungarn til en
landskamp, og selv om Ungarerne mødte op med meget gamle MC’er, ja så bankede de
alligevel vore kørere. Nej det behøver ikke at være så dyrt.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
Referent. Lissie Laursen

