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Referat
Sager til drøftelse
1. Klublederseminar
Forberedelsen skrider fremad. Temaerne er microspeedway (turnering og fremtid), adfærd,
turnering 2011 og kurser. Vi beder Iver Sørensen, Henrik Okkerstrøm, Thorkild Vestergaard og
Hanne Tomsen om oplæg på hver deres område. PK
Derudover skal der tages en drøftelse og status på sportsudvalgenes arbejde, SJ.
2. Status 1. halvår i SK
Gennemgået og opsamlet.
3. Organisering - evaluering af arbejdet i sportsudvalgene
På klublederseminar tager vi en gennemgang af de enkelte udvalgs kompetencer, ansvar og
opgaver. Derudover planlægges et møde med sportsudvalgenes formænd, PK
4. TA og LAP
LAP 2011 er sat op og testes.
5. Tilbagemelding til FU vedr. økonomi
SJ udarbejder udkast til budget 2011. SJ
Sekretariatet har bedt om opstramning af afleveringer af afregninger. Afregninger fra møder og
dommere skal afleveres senest den 5. i hver måned. Ellers kan man ikke få udbetalt honorar og
godtgørelse.
6. Turnering 2011
Reglementsudvalg mødes 19. oktober, herefter igangsættes arbejdet i de andre udvalg.
7. Air-fence
Siden 2009 har der været krav om airfence ved superligamatcher. Vi har løbende drøftet en
udvidelse af dette krav, og har besluttet at der fra 2012 sæsonens start skal være airfence på alle
500cc baner, hvor der afvikles mesterskaber, superliga og 1. divisionsmatcher.
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8. Tiltag ifm. nordisk møde
På nordisk møde blev det besluttet at gennemføre NM i 80cc. DK afholder, og forsøger at finde to
klubber som vil afvikle henholdsvis NM – hold lørdag og NM – individuelt søndag.

Sager til orientering
9. HB – møder
Referater gennemgået
10. Nordisk møde
Et godt og konstruktivt møde, hvor der så ud til at være mulighed for gennemførelse af NM i 80cc, i
det at både Norge og Finland ser ud til at have kørere til en samling.
Herudover besluttet at invitere til møde med den polske speedwayorganisation mhp. at få drøftet
standard agreement. DMU sender udkast til indhold til SWEMO, som herefter indkalder. Møde
forsøges afholdt inden 1. december 2010.

