Referat af SK MX møde 07-21
Fjelsted, d. 19. maj 2021
Til stede: Asger Pedersen, Anders Johansen, Pia Stenger Nordmand, Kenneth Vang Frandsen, Thomas
Bangsmann, Simon Wulff (kørerrepræsentant), Lea Kahlke Hansen.

Orientering fra seneste HB-møde
Asger orienterede SK om nogle af de emner, der blev drøftet på seneste HB-møde, som blev afholdt tirsdag
d. 11. maj.
Orientering fra seneste Miljøudvalgsmøde
Tidligere på året deltog Thomas for første gang på møde i DMU’s Miljøudvalg. Thomas orientererede resten
af SK om mødet.
Lydmålinger i denne sæson
Asger og Thomas aftaler et møde med Dennis fra Miljøudvalget med henblik på at få lavet en plan for
lydmålinger for resten af sæsonen.
Løbsplanlægning
Sommerferien nærmer sig, og dermed også planlægningen af den sidste del af løbssæsonen, hvor der i flere
løbsserier skal køres samlede finaler oven på forårets indledende, regionale afdelinger.
Udsigten til lempelse og senere en ophævelse af forsamlingsforbuddet betyder, at mulighederne for
deltagelse ser ud til at være større, end vi har turde forvente indtil nu. SK vil derfor arbejde på, at alle kan
komme ud at køre efter sommerferien, så alle får mest muligt ud af løbssæsonen.
Ovenstående vil give nye løbsdatoer for enkelte klasser. SK vil snarest komme med en oversigt over, hvordan
efterårets løbskalender kommer til at se ud.
Skulle der mod forventning ske indskrænkelser i forsamlingsforbuddet efter sommerferien, må løbsplanlægningen selvfølgelig følge de regler, der måtte være til den tid.
Ansøgning om tilskud til EM i Sønderborg
Sønderborg Motor Club har sendt SK en ansøgning om tilskud til afholdelse af EM i august. Ansøgningen blev
behandlet, og det blev besluttet ikke at give tilskud. SK står for det økonomiske vedr. officialmiddagen lørdag
aften, dækning af omkostninger til officials på dagen samt den løbende vedligeholdelse af de internationale
officiallicenser.
Internationale løb 2022
Flere MX-klubber har vist interesse for at afholde et internationalt løb i 2022. SK har valgt at pege på Han
Herred Motor Klub som arrangør til næste år. SK tager kontakt til klubben med henblik på at få indsendt en
formel ansøgning til FIM-Europe.
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Planlægning af kommende klubmøder
Rigtig mange MX-klubber har svaret positivt tilbage på spørgsmålet om, hvorvidt vi skulle holde klubmøder i
år. SK går derfor i gang med at planlægge 5 møder, som vil finde sted i løbet af juni måned. Lea sender
invitation ud til klubberne, så snart datoerne er på plads. Det er stadig muligt at kontakte SK eller Lea, hvis
man har ønsker til emner, der skal drøftes på klubmøderne.
Planlægning af D/S-seminar d. 20/6
Der har også været positive tilbagemeldinger fra dommerne angående afholdelsen af et dommer/stævnelederseminar. Det vil derfor blive afholdt søndag d. 20. juni på Fjelsted Skov Kro. Invitation vil blive
udsendt til dommere, stævneledere og klubber snarest. Tilmelding skal som sædvanligt foretages af klubben
gennem Kursusportalen.
Næste SK-møde
Afholdes over Teams torsdag d. 3. juni kl. 19.

_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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