Referat af SK MX møde 05-21
Teams, d. 26. april 2021
Til stede: Asger Pedersen, Pia Stenger Nordmand, Anders Johansen, Kenneth Vang Frandsen, Thomas
Bangsmann, Simon Wulff (kørerrepræsentant), Lea Kahlke Hansen.

Opsamling på løbssæsonen indtil videre
Det er lykkedes at komme i gang med løbssæsonen efter påske, og vi har nu overstået de første tre
løbsweekender. Det er overordnet gået godt, selvom det har krævet en ekstra indsats fra klubbernes side at
planlægge og gennemføre løbene i overensstemmelse med coronarestriktionerne. Stemningen har været
god til løbene, og det kan mærkes, at folk har glædet sig til at komme i gang igen. Der har været og er rigtig
mange tilmeldinger, særligt til DM Old Boys og DMU C Cup Mini/Maxi, hvilket er rigtig glædeligt. Flere har
givet udtryk for, at de nyder at kunne køre løb i nærområdet frem for at skulle køre langt for at deltage i løb.
Da vi stadig er underlagt et forsamlingsforbud, vil det stadig være nødvendigt at tænke i opdeling af
ryttergården i henhold til, hvilke klasser der kører sammen på løbsdagen, og deltagerne ved de enkelte løb
skal forud for løbet have at vide, enten fra arrangørklubben eller fra kontoret, hvor mange hjælpere det er
muligt at medbringe.
Strategi og målsætninger 2022-25
Der arbejdes stadig med formuleringen af de strategiske målsætninger for 2022-2025, herunder
fastlæggelsen af resultatmål og procesmål for hvert år i perioden. Søren Andersen og Jørgen Bitsch har
dialogen med DIF og skal indsende status på DMU’s arbejde med målsætningerne i starten af maj.
Ungdomsringen
Der har været afholdt møder med Ungdomsringen, og det har resulteret i en fornyet samarbejdsaftale
gældende for 2021. Samarbejdsaftalen vil blive vedlagt som bilag til Alment Reglement på DMU’s
hjemmeside, og der vil blive sendt information rundt til alle MX-klubberne fra Lea.
Årets klub
Det er nu muligt at indstille sin egen eller en anden klub til prisen som Årets Klub i DMU, som vil blive uddelt
på Repræsentantskabsmødet d. 22. august. Alle har mulighed for at indstille en klub, og fristen for
indsendelse af indstilling til DMU er d. 30. juni.
Medicinske dispensationer
I forbindelse med afviklingen af forårets løb og begrænsningen på typisk én hjælper pr. kører i henhold til
forsamlingsforbuddet, kan der opstå særlige tilfælde hvor der af medicinske eller helbredsmæssige grunde
gives en dispensation til, at en kører kan medbringe mere end én hjælper til et løb. En sådan dispensation
gives af SK på baggrund af lægefaglig dokumentation og skal fremvises til den arrangerende klub.
Ny dato for EM i Sønderborg
Den planlagte EM-afdeling for 65/85/Damer, som skulle have været kørt i Sønderborg d. 3.-4. april, blev som
bekendt aflyst på grund af coronarestriktioner. Det er nu lykkedes at finde en ny dato for afholdelsen af løbet
hos Sønderborg Motor Club. Det bliver d. 21.-22. august 2021. Mere information til kørerne vil følge fra
DMU’s kontor.
Næste SK-møde
Afholdes mandag d. 3. maj kl. 17 på Fjelsted Skov Kro.
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