SD Motocross 01/08

Referat fra SD MX møde, tirsdag den 12. februar 2008, på Hejse Kro
Til Stede: Peter Hansen(PH), Jens Steffensen(JS), Martin Skov Jensen(MSJ), Peter
Vestergaard(PV), Klaus Hansen(KH), Brian Kjær Jørgensen(BKJ) og Søren Andersen(SA)
Fraværende: Ingen
Dagsorden:
1) Referater
- Møde med Jørgen omkring samarbejdet i DMU:
Der er udsendt referat fra dette møde. Emnet behandles under punkt 3.
- SD MX 7-07:
Godkendt uden kommentarer
- SD BMX 6-07
Taget til efterretning
- SD RR 8-07
Taget til efterretning
- HB 1-08
- HB 2-08
JS finder det betænkeligt at der ikke står i HB ref. at SD MX har drøftet støjgrænserne og
opfordret HB til at sænke støjgrænserne.
JS kommenterede, at han finder det uhensigtsmæssigt, at DMA -serien fra og med 2008 er
flyttet over i Event- og Marketingsektionen. DM A serien burde fjernes fra DMU og flyttes
tilbage til de 10 klubber, så der kan komme styr på økonomien, klubberne har ikke haft
mulighed for at følge økonomien de sidste år.
Der er lagt en afdeling mere ind i serien i 2008.
Peter svarede, at det sportslige ansvar fortsat ligger hos SD.
2) Økonomi(PH)
- Gennemgang af regnskab 2007
Jan Rodtwitt gennemgik slavisk SDs regnskab for 2007. Regnskabet udviser et overskud
på cirka 35.000, imod det forventede overskud på kr. 103.000,-. Det er specielt på
udgiftssiden, at budgettet ikke er blevet realiseret.
- Budget 2008
Jan fremlagde desuden det endelige budget for 2008. Dette blev godkendt uden
kommentarer.
- MX fonden
På repræsentantskabsmødet i Horsens vil der blive fremlagt et 2006 og 2007 regnskab for
fonden.
- Afregningsbilag
Peter præciserede, at afregningsbilag skal være Peter i hænde senest 14 dage efter
arrangementet. De vil udelukkende blive udbetalt, såfremt denne frist overholdes.
I modsat fald er det umuligt at styre økonomien.
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3) Status på samarbejde og arbejdsdelingen i SD
- Opfølgning på seneste møde
Alle var enige om, at tonen i SD er blevet forbedret. Der er en større villighed fra
medlemmerne til at få tingene til at fungere. Det er SDs oplevelse, at man udadtil virker
som en enhed og at informationsniveauet medlemmerne internt imellem er langt bedre.
- SDs sammensætning fremover
Til repræsentantsskabsmødet er der 4 kandidater til 2 poster, hvilket betyder, at der bliver
kampvalg. Peter Vestergaard genopstiller ikke. Klaus Hansen ønsker genvalg.
Peter henstillede til, at medlemmerne kigger SDs arbejdsfordeling grundigt i gennem inden
næste møde og overvejer, hvilke arbejdsområder medlemmerne har lyst til.
Fra flere klubber er der forespurgt til, hvorfor Jann Rünitz deltager i samtlige SD møder. PH
orienterede om, at det blev besluttet af SD sidste forår, men at det er noget, der vil blive
diskuteret igen, når det nye SD konstituerer sig efter rep.mødet.
- Aktivitetskalender
Der er blevet udarbejdet en aktivitetsaktivitetskalender på linie med den i
Hovedbestyrelsen. Kalenderen skal være med til at sikre, at der bliver fulgt op på
opgaverne og at de bliver løst.
4) Reglement
- Udsendelse af MX reglement
Der er udsendt nye reglementer med markeringer af rettelser fra 2007 til dommerne og
klubberne.
- Alment reglement vedr. private baner
Med udgangspunkt i en aktuel sag omkring den indendørs bane i Breum, er det muligt for
private uden klubtilhørsforhold at få en bane godkendt.
JS nævnte, at der er en bane i Skagen, der ønsker godkendelse.
- Banesyn 2008 – 2009
Der fremsendes indkaldelse til banesyn i den nærmeste fremtid. Der vil i år være fokus på
målområdet, tællerhus og afstand mellem banesporene.
- Regler for at kunne få internationalt licens
Der er blevet rejst spørgsmål vedrørende kriterierne for at tegne international licens. SA
ridsede kriterierne fra Alment Reglement op.
Det er ikke muligt at få udstedt et Interntionalt Licens, såfremt der ikke afleveres helbredsog dopingattest.
5) Landstræneren(BKJ)
Brian Kjær Jørgensen startede med at give en status på hans arbejde siden første januar,
samt gjorde rede for sin trænerfilosofi.
Brian skal fokusere mere på eliten og har derfor udtaget en trup på 8 kørere, som der skal
arbejdes med i første omgang. Truppen har været på træningslejr i Spanien. En meget
positiv lejr. Truppen skal som det næste deltage ved en afdeling af de italienske
mesterskaber. De italienske mesterskaber køres efter ”VM-tidsplan”, så det giver
kørerne/Brian en god mulighed for at se, hvor kørerne står.
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6) Fokusområde 2008
- Medlems og licensudvikling.
Jørgen Bitsch har udarbejdet en interessant statistik over udviklingen i medlems- og
licensantal. Et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde med mål, visioner og
strategier for SD. Emnet tages op på næste møde.
7) Kraftcentre (KH)
- Ny træner Syd
Klaus Hansen har arbejdet på at finde en afløser efter Peter Skovbjerg, men det har
foreløbig ikke været muligt.
- Kraftcenter Øst
I Kraftcenter Øst forsætter Hasse Lorentzen som maxitræner med Emil Larsen som
assistent. Emil Larsen er træner for mini/micro.
Det er aftalt med trænerne, at de snarest muligt, indsender en sæsonplan, så kørerne kan
blive orienteret.
8) Løbskalender(JS)
- Supercross og SuperMoto Herning
Det blev vedtaget at der skal betales 2 x løbsafgift a kr. 4000,- kr. for Supercrossen og
2 x 2000,-kr. for SuperMoto, ved weekend stævnet i Herning Messe Center.
- Landsdelsmesterskaber Pige/Dame klasserne
Pige / Dame klasserne køres ved DM B afdelingerne.
9) Internationale arrangementer
I 2008 vil der blive kørt internationale mesterskabsløb på følgende datoer og baner:
- 8. juni: EMX 65 og 85 i Aalborg
- 3. august: VM sidevogne / EMXQuad i Slagelse
- 24. august: VM MX3, EMX2 i Randers
- 31. august: EM Open + EMX2 junior finale i Svendborg
10) Uddannelse
- Ny Dommer & Stævneleder uddannelse samt status på denne.
MSJ orienterede om starten på den nye ADS officialuddannelse. Der er blevet afholdt en
række fælles kurser for alle DMU’s grene i uge 3 og 6, det sidste MX modul bliver afholdt i
uge 9 for Vest gruppen og i uge 11 for Øst gruppen.
11) Div. breve og mails
- Claus Larsen vedr. indberetning af dommer
SD foretager sig ikke yderligere i sagen
- Træning og gebyr på Svebølle (og andre klubber)
SD har modtaget en skrivelse fra en kører, som mener, at træningsgebyret er højt. MSJ har
været i kontakt med klubberne, som har dokumenteret deres udgifter samt mere køre tid på
banen, hvorfor der ikke foretages yderligere i sagen fra SD side.
- Hems har sendt ansøgning om dispensation på aldersgrænse, køreren er 10 år og ønsker
Maxi Licens for at kunne køre i Kl. 4C (Quad Herning). SD vil ikke pt. give disp.
- Jan Michelsen, disp. på aldersgrænse i Quad pga. nyt regel sæt. SD har givet disp.
- Sidevogns gruppen ønsker, at bruge samme kval system til DM 2008, som man benytter i
VM serien i 2008. SD vil afvente med dette kval system til evt. 2009.
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12) Eventuelt
- Ringkøbing-Skjern Motocross Klub er blevet optaget i DMU. Klubben bydes hjertelig
velkommen i unionen og SD ser frem til et positivt samarbejde med klubben.
- Årets Klub i 2007: SD har set på sagen og klubben vil blive hædret i forbindelse med
repræsentantsskabsmødet.
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