Referat af SK MX møde 3-20
Brøndby, d. 11. marts 2020
Til stede: Asger Pedersen, Pia Stenger Nordmand, Anders Johansen, Kenneth Vang Frandsen, Thomas
Bangsmann, Lea Kahlke Hansen.

Velkommen
Asger bød velkommen til det første SK-møde efter Repræsentantskabsmødet. SK MX består nu af 5 medlemmer:
Asger Pedersen, Pia Stenger Nordmand, Anders Johansen, Kenneth Vang Frandsen og Thomas Bangsmann.
Mødet blev indledt med en runde, hvor hver især præsenterede sig selv og sin baggrund i sporten.
Konstituering
SK konstituerede sig med Pia som næstformand.
Udvalgsposterne blev fordelt som følger:
Talent- og Eliteudvalget: Her er Asger medlem qua sin formandspost i SK.
Sikkerhedsudvalget: Anders og Asger.
Uddannelsesudvalget: Pia.
Miljøudvalget: Thomas.
Indstilling af personer til tværgående udvalg under DMU’s Hovedbestyrelse samt til Sportsudvalg under SK kan
ske frem til d. 21. marts. DMU-klubber, DMU-licensindehavere, Sportskommissioner eller Hovedbestyrelsen kan
indstille kandidater til disse udvalg ved at skrive en mail til DMU.
Opgavefordeling og arbejdsgange i SK
Asger gennemgik oversigten over arbejdsområder i SK MX, relationerne til udvalg under SK og HB, samarbejde
og kontakt til andre organisationer, møder og andre arrangementer i løbet af året osv. Undervejs blev
arbejdsgange og procedurer gennemgået og aftalt.
Det blev aftalt, at ansvaret for at afgøre ansøgninger om dispensation fra kørere ligger hos Thomas, Kenneth og
Pia. Ansøgninger sendes fortsat til lkh@dmusport.dk. Dispensationerne gemmes i Boardplace, så hele SK altid
har adgang til dem.
Evaluering af repræsentantskabsmødet
SK drøftede det netop overståede Repræsentantskabsmøde og evaluerede på dagens program og indhold samt
klubbernes kommentarer og input undervejs.
Opdatering fra MX Event
Af hensyn til den nye besætning i SK gav Lea en kort opdatering på planlægningen af DM-A-sæsonen og den
aftale, der er lavet med motocrossforhandlerne om fællessponsorat af serien i 2020. Det er meget positivt, at
det er lykkedes at lave en aftale med forhandlerne, som bekræfter deres opbakning til DM-A.
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Forholdsregler ifht. Coronavirus
I forhold til det aktuelle udbrud af Coronavirus i Danmark, følger DMU regeringens anvisninger og påbud, samt
anbefalingerne fra DIF. Det kan selvfølgelig få betydning for den kommende tids løb og andre arrangementer.
DMU følger udviklingen nøje og opdaterer løbende hjemmesiden www.dmusport.dk.
Lydmåling
Opgaven med at koordinere lydmåling ligger nu i SK, og der er ved at blive lavet en plan for kommende målinger
sammen med lydmålerne. Det er meget vigtigt, at der sker en grundig dokumentation i forbindelse med
lydmålingerne, så vi kan arbejde med materialet.
Træningslejr for piger og kvinder i Kristi Himmelfartsferien
I Kristi Himmelfartsferien lægger Hedelands Motorklub bane til en træningslejr for piger og kvinder i MX, enduro
og trial, som også er åben for DMCU og Ungdomsringen. Pia vil fremsende priser og materiale til Lea, så
arrangementet snart kan åbnes for tilmelding på løbskalenderen.
Dommerklassificering
Asger introducerede de nye medlemmer af SK for opgaven med dommerklassificering, som SK har taget hul på
med inspiration fra SK Speedway og Speedway Dommerudvalget.
Klubmøder i foråret
SK vil igen i år invitere klubberne til klubmøder i løbet af maj og juni. De sidste par år har klubmøderne været en
god anledning for SK til at møde mange af klubfolkene og drøfte nogle af de ting, som betyder noget for
klubbernes drift og dagligdag, og SK har fået mange gode input med sig.
SK aftalte mulige datoer for klubmøder i løbet af forårsmånederne, og Lea vil kontakte nogle klubber angående
lån af lokaler. Datoer for møderne vil blive sendt rundt til klubberne inden længe.
Kommende møder
DMU HB/SK/SU-møde tirsdag d. 21. april i Fjelsted
SK-møde torsdag d. 30. april på Fyn
Klubmøder i maj-juni – datoer følger
SK-møde mandag d. 15. juni på Sjælland
Der vil løbende blive planlagt yderligere SK-møder over Teams.

___________________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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