Referat af SK MX møde 1-22
Teams, d. 26. januar 2022
Til stede: Anders Johansen, Kenneth Vang Frandsen, Thomas Bangsmann, Simon Wulff.
Ikke til stede: Pia Stenger Nordmand.

Løbskalender 2022
I løbet af januar har SK foretaget nogle mindre ændringer på løbskalenderen, og der arbejdes nu med at få
de sidste løb på plads, herunder DM Classic og de sidste afdelinger af DM Quad. Det er stadig muligt at byde
ind på at afvikle en afdeling af DM Quad med valgfri supportklasser.
Løbene vil blive oprettet på DMU’s online løbskalender inden udgangen af uge 6. Når løbene er oprettet
online, vil det være nemt at sortere på løb og klasser og dermed finde de datoer, der er relevante for ens
egen løbssæson.
Repræsentantskabsmøde
Der afholdes Repræsentantskabsmøde d. 5. marts på Scandic Bygholm Park i Horsens. SK arbejder på at finde
en dirigent til Repræsentantskabsmødet i MX, og vil tage kontakt til et par mulige personer.
Pia Stenger Nordmand er på valg og genopstiller ikke til SK. Der skal derfor findes et nyt SK-medlem, og alle
klubber opfordres til at kigge i egne rækker, om de skulle have en mulig kandidat. Fristen for indsendelse af
opstillinger er d. 12. februar.
Det er også stadig muligt at indsende forslag til, hvem der skal være Årets Klub 2021.
Dispensationer
SK drøftede, hvordan vi bedst muligt kan holde styr på de ansøgninger om dispensation, der bliver sendt
rundt. I starten af året er der en del, der sender ansøgninger, og det er vigtigt at der bliver givet en hurtig
tilbagemelding på ansøgningerne, så folk kan få bestilt deres licens til den nye sæson.
DMCU
Anders har været i kontakt med DMCU, som har fået ny formand. Der forventes aftalt et møde mellem DMCU
og SK MX inden længe.
Ungdomsringen
Anders og Kenneth Kaalund har i februar møde med Ungdomsringen, hvor en fornyelse af samarbejdsaftalen
mellem DMU og Ungdomsringen samt fælles aktiviteter til 2022-sæsonen er på dagsordenen.
Dommer-/Stævnelederseminar
Det årlige Dommer-/Stævnelederseminar er pga. den aktuelle situation omkring covid 19 udskudt til d. 27.
marts. Seminaret afholdes på Fjelsted Skov Kro. Klubberne skal huske at tilmelde deres dommere og
stævneledere via DMU’s Kursusportal. Dommere og stævneledere skal ligeledes selv være opmærksomme
på at blive tilmeldt.
Banesynsseminar
Der afholdes banesynsseminar d. 10. februar på Fjelsted Skov Kro, hvor alle banesynsfolkene samt tre nye
potentielle banesynsfolk deltager. Anders og Simon deltager fra SK.
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Ny kørerrepræsentant
Der er fundet en ny kørerrepræsentant i motocross. Det er Kim O. Sørensen, aktiv kører på A-niveau gennem
mange år og medlem i Han Herred Motor Klub. Kim inviteres med til det kommende SK-møde, så alle kan
hilse på hinanden og Kim kan få en introduktion til organisationen og arbejdsgangen.
Næste SK-møde
Afholdes d. 16. februar kl. 17 på Fjelsted Skov Kro.
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