Referat af SK MX møde 16-20
Teams, d. 18. november 2020
Til stede: Asger Pedersen, Pia Stenger Nordmand, Anders Johansen, Kenneth Vang Frandsen, Thomas
Bangsmann, Lea Kahlke Hansen.

Reglementsændringer
SK fortsatte nogle af drøftelserne fra forrige SK-møde omkring mulige reglementsændringer til 2021. På
baggrund af et oplæg udarbejdet af Thomas og Pia blev det blandt andet besluttet at oprette en ny klasse i micro,
hvilket der vil blive informeret yderligere om inden for de næste uger.
Asger, Pia og Lea arbejder videre med den samlede oversigt over reglementsændringer, hvorefter den vil blive
sendt rundt til SK.
Løbskalender 2021
Løbsansøgningsskemaet til 2021 skal udsendes til klubberne i denne uge, og SK lagde sidste hånd på oplægget.
Som det også fremgik af forrige SK-referat, afholder vi to Teams-webinarer om netop løbskalenderen tirsdag d.
24/11 og onsdag d. 25/11, begge dage kl. 19:30. Her opfordrer vi klubberne til at deltage, med mulighed for at
stille spørgsmål til og få uddybet oplægget til løbssæsonen 2021.
Fristen for at indsende løbsansøgning vil være d. 3. december.
Det blev besluttet, at alle klasser i 2021 vil være forbeholdt kørere med dansk licens, det vil sige at ingen klasser
vil være ”Open”. Dette for at sikre, at der er plads til vores egne kørere ved alle vores løb, samt for at undgå en
potentiel risiko for smittespredning ved deltagelse af udenlandske kørere.
Anmeldelsesgebyr 2021
Sammen med løbsansøgningen udsendes brev til klubberne vedr. anmeldelsesgebyret til løb. Klubberne skal tage
stilling til, om det skal stige til 2021. Der vil også være mulighed for at drøfte dette emne med SK på webinarerne
d. 24/11 og 25/11. Fristen for klubberne for at afgive svar vedr. anmeldelsesgebyret er ligeledes d. 3. december.
DMCU
Asger deltog d. 12/11 i et møde mellem DMCU og DMU. For 2021-sæsonen gælder de samme regler som nu,
dvs. DMCU-kørere kan køre på DMU-baner ved at indløse medlemskab i en DMU-klub og fremvise DMCU-licens,
og DMU-licensens forsikringsdækning gælder ved kørsel på DMCU-baner, der er synet af DMU (pt. Grenå og
Mols).
Næste SK-møde
Aftales løbende.
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