
 
 

Speedway 06/04 
 
Referat fra SD-møde, lørdag den 20. november 2004, kl. 10.00 på Vejen Gæstgivergård. 

Til stede: Niels Munk Nielsen, Lissie Laursen, Søren Kjær, Brian Kim Svendsen, Ole Thrane, 
Thomas Irming og Søren Andersen – referent. 
 
Afbud: Ingen 
 
 
DAGSORDEN: 
 
1. Referater, herunder:  
 
SD 5-04: 
Godkendt uden kommentarer. 
 
HB 7/04 
Niels og Lissie har været til møde omkring Vision og Strategi med de andre 
sportsdivisionsbestyrelser og John Aage Petersen, Danmarks Idræts-Forbund. Speedway har nu 
afleveret det manglende materiale. Næste møde om emnet holdes den 1. december i 
Hovedbestyrelsen. 
 
Referatet taget til efterretning. 
 
HB 8/04 
Punkt 5. 
SD forventer, at tingene under punkt 5 omkring elitesatsningen snarest muligt behandles. 
 
Punkt 9. 
Der har i år været en del sager til behandling i Ordens- og Amatørudvalget. Disse har 
hovedsagelig været fra motocross. Sagerne koster Hovedkassen en hel del omkostninger.  
Derfor har HB besluttet at lade ankegebyret til Ordens- og Amatørudvalget stige. 
 
Eliteudvalg 4/04 
Niels havde fremsat ønske om at fastholde den samme økonomiske tildeling som i 2004. 
Aktiviteterne kan køres indenfor denne beløbsramme, hvorfor der ikke er grund til stigning. 
  
AGU 3-04 
Taget til efterretning. 
 
UbU 4-04 
Taget til efterretning 
 
3. Forslag til DMU støjregler  
Søren Kjær har været til møde omkring fælles støjregler for hele DMU. Det er blevet besluttet, at 
afsnittet omkring støjmåling flyttes til alment reglement.  
 
SD ønsker, at punkt 6.03.3 punkt f, omkring Maskiner og udstyr kommer med i Alment Reglement. 
 
 
 
 
 



4. Reglementsændringer  
Søren Kjær fremlagde forslag til reglementsændringer. Disse bliver rundsendt til de øvrige SD-
medlemmer, som bedes kommentere disse snarest muligt. 
Der er deadline for aflevering af reglementet den 1. december 2004.  
 
5. Regnskab 2004 + Budget 2005 
Niels fremlagde et budgetforslag for 2005. Budgettet udviser et overskud på kr. 1000,-. Tilskuddet 
fra hovedkassen vil være større end for 2004. 
Omkring regnskabet for 2004 vil der være et pænt overskud. 
Bødeindtægterne er for høje. Det er SDs mål, at disse reduceres kraftigt i 2005. 
SD besluttede at investere i en Projektor. Søren Andersen bestiller den. 
 
6. Ny dommerrapport & Stævneledererklæring  
Søren Kjær har udarbejdet udkast ny dommerrapport og Stævneledererklæring. SD havde nogle 
rettelser til udkastene, som indarbejdes. Blanketterne tages op igen på næste møde. 
 
7. Diverse nye heatskemaer  
Søren Kjær/Elvin Rasmussen havde udarbejdet et nyt heatskema til SL. SD debatterede skemaet 
længe omkring minuspoints for kørere, SK og ER kommer med forslag omkring en løsning. 
 
8. Afregning af banesynsfolk i 2005 og fremover 
Banesynsfolkene har givet udtryk for, at de vil have samme betaling som dommere. SD havde en 
længere diskussion om dette og blev enige om, at banesynsmændene får dækket deres 
kørelsesudgifter med statens høje takst og får ubetalt en godtgørelse, svarende til kr. 50,- pr. synet 
bane. Brian koordinerer dette. 
 
9. DM 2005 
Oplæg til næste års Danish Open Championship er udsendt til TV-stationerne. To af stationerne 
har allerede reageret positivt og der holdes møde med disse i næste uge. 
SDs oplæg er, at der nedsættes en arbejdsgruppe med folk fra DMU/SD centralt, og med eksterne 
personer.  
 
10. Landstrænere 2005  
Der tages fat omkring samarbejdet og budget for 2005. B.S. tager skridt til møde. 
 
11. 4-takt projektet 
Der afsat penge til projektet i kommende sæson. Motorerne skal prøvekøres. Derfor undersøges 
prisen på et par rammer. 
Niels Munk orienterede om - at GM også vil producere 250 cc motorer. 
 
12. Landskampe 500cc + 80cc 
Vi har endnu ikke hørt noget fra SVEMO, så vi foreslår dem nogle mulige løbsdatoer. 
 
13. Valg til SD i 2005  
Det ligger fast, at Brian Svendsen ikke ønsker at modtage genvalg i 2005.  
 
14. Officialslicenser  
Varighed af disse på ”kortet” samt formulering i reglement omkring vore seminarer stemmer ikke 
overens. Det henstilles til kontoret, at den korrekte udløbsdato for et licens påføres, så det ALTID 
er gældende i 3 år samt at dette fremgår af det licens der udstedes. 
 
Der er 16 tilmeldte til Microdommerkurset. 
 
7. Eventuelt 
Intet at referere. 
 
8. Næste møde  
Næste møde holdes i weekenden den 22. - 23. januar 2005. 
 
Udsendt den 2.december 2004. 


