Referat af SK MX møde 11-21
Brøndby, d. 30. august 2021
Til stede: Anders Johansen, Pia Stenger Nordmand, Kenneth Vang Frandsen, Thomas Bangsmann, Simon
Wulff, Lea Kahlke Hansen, Mercedes-Julie Nordvi.

Velkommen og intro til efteråret
Anders bød velkommen til mødet, som er det første SK-møde siden Repræsentantskabsmødet, hvor Simon
blev valgt ind i SK og Anders blev valgt som formand. Særligt velkommen til praktikant Mercedes-Julie, som
skal varetage nogle af Leas opgaver, mens Lea er på barsel.
Konstituering
Eftersom det var det første møde efter Repræsentantskabsmøde, startede mødet med, at SK konstituerede
sig med Anders som formand, og Pia sagde ja til at fortsætte som næstformand.
Arbejdsområderne i SK blev fordelt som følger:
• Næstformand, deltagelse i HB-møder, hvis AJ er forhindret: Pia
• Banesyn: Anders og Simon
• Undervisning/kurser: Pia (medlem af Uddannelsesudvalget) og Thomas
• Miljø og lydmålinger: Thomas (medlem af Miljøudvalget) og Simon (primært lydmålinger)
• Dommerrapporter: Kim Hilkjær
• Løbskalender: Kenneth og Anders
• ATK-træninger: Thomas
• Dispensationer Micro/Mini: Pia og Thomas
• Dispensationer Maxi: Simon og Kenneth
• Pige/kvindetiltag og -arrangementer: Pia
• Sikkerhedsudvalg: Anders og Thomas
• Reglement: Pia, Kenneth og Anders
• Kontakt til udvalg Classic/Quad/Sidevogn/Event: Anders
• Kontakt til DMCU / Ungdomsringen: Anders / Lea (Anders mens Lea er på barsel)
• Talent og Elite: Anders (medlem af Talent- og Eliteudvalget) og Simon
Alle i SK deltager i planlægningen af Klubkonferencen i november.
Ligeledes i planlægningen af Dommer-/Stævnelederseminaret i januar, evt. med en tovholder mere udefra.
Kommende Dommer-/Stævnelederkursus
Der afholdes MX Dommer-/Stævnelederkursus for kommende dommere og stævneledere i november. Dato
meldes ud i uge 36. Tilmelding til kurset skal foretages af deltagerens stamklub gennem DMU’s Kursusportal.
Dommer-/Stævnelederseminaret for de dommere og stævneledere, som allerede er uddannede, afholdes
lørdag d. 22. januar på Fjelsted Skov Kro. Tilmeldingen til seminaret er også åben på DMU’s Kursusportal
allerede nu.
ATK-træning for pigerne og damerne
SK besluttede at prioritere en, gerne to, ATK-træninger for pigerne og damerne i løbet af efteråret. Lea
snakker med Kenneth Kaalund om dette. Simon har også mulighed for at supportere Kenneth på opgaven.
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Reglementsændringer til 2022
SK drøftede nogle af de forslag til reglementsændringer, som er blevet noteret ned i løbet af året. Arbejdet
med reglementsændringer vil fortsætte hen over det næste stykke tid. Lea sørger for at opdatere oversigten
over ændringer med de ting, der er blevet talt om indtil videre. Herefter det det Mercedes-Julie, der sørger
for at samle op på det videre arbejde og opdatere ændringsoversigten løbende, indtil den sendes til
Juraudvalget til godkendelse sidst på året.
Lea beder Sportsudvalgene Quad og Classic om at fremsende deres ønsker til reglementsændringer til
Anders, Kenneth og Mercedes-Julie inden d. 15. september.
Løbsstruktur 2022
SK har haft sendt et spørgeskema ud til alle, der har haft en MX-kørerlicens i 2021, for at få feedback på
løbssæsonen 2021 og input til planlægningen af sæsonen 2022. Der er kommet rigtig mange besvarelser på
spørgeskemaet, og SK vil gerne takke for de mange tilbagemeldinger, som er værdifulde i arbejdet med
løbsplanlægningen. Lea sørger for at lægge et skriv på hjemmesiden.
Der blev talt om mulige løbs- og klassesammensætninger til 2022, med udgangspunkt i de besvarelser der er
kommet ind og de erfaringer, SK har gjort sig i løbet af i år.
Kenneth sørger for at samle op på diskussionerne, og sætte noget materiale op inden næste SK-møde, hvor
der vil blive arbejdet videre med løbsplanlægningen.
Klubkonferencen
Årets Klubkonference afholdes d. 5.-6. november i Horsens. SK drøftede mulige emner til dagsordenen.
Anders arbejder videre med et udkast til programmet for Klubkonferencen.
Arbejdsopgaver Lea – status inden barsel
Lea har lavet en oversigt over sine arbejdsopgaver i efteråret, samt hvem der har ansvaret for dem i hendes
fravær. Opgaverne er fordelt mellem kontoret og SK. Listen sendes rundt til alle.
Eventuelt
SK har fået henvendelser fra et par stykker, som er interesserede i at være en del af banesynsgruppen. Det
er meget velkomment, da Anders så også kan lægge nogle af banesynene fra sig og fokusere på andre opgaver
som formand. Simon og Anders følger op på henvendelserne.
Næste SK-møde
Afholdes tirsdag d. 21. september. Det aftales på et senere tidspunkt, om det bliver et fysisk møde eller det
afholdes over Teams.

_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH.
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