Referat af SK MX møde 02-22
Teams, d. 16. februar 2022
Til stede: Anders Johansen, Pia Stenger Nordmand, Kenneth Vang Frandsen, Thomas Bangsmann, Simon
Wulff, Kim Sørensen (kørerrepræsentant).

Ny kørerrepræsentant
Anders indledte mødet med at byde velkommen til Kim O. Sørensen, som er ny kørerrepræsentant for MX.
Kim vil blive inviteret med til de møder der afholdes i SK, og selvfølgelig løbende have mulighed for at byde
ind og komme med kommentarer til de ting, der arbejdes med.
Orientering fra HB
Anders orienterede kort om nogle af de punkter, der blev drøftet på seneste HB-møde, herunder udpegning
af nye medlemmer til DMU’s Ordensnævn.
Nyt fra SU Quad
Sportsudvalg Quad har netop udsendt et nyhedsbrev, som er blevet lagt på DMU’s hjemmeside under Quad.
Her kan man blandt andet læse om, at der er sket udskiftning i udvalget, samt om planerne for træningsdage
og løbskalender i 2022.
Der mangler fortsat arrangører til et par afdelinger af DM Quad med valgfri supportklasser. Interesserede
klubber må meget gerne henvende sig til SK. Dette tages også med på kommende Klubkonference.
Repræsentantskabsmøde
Den 5. og 6. marts afholdes der Repræsentantskabsmøder (lørdag) og Klubkonference (søndag) på Scandic
Bygholm Park i Horsens. På Repræsentantskabsmødet i MX skal der vælges et nyt medlem til SK, og der er
indkommet tre opstillinger til den ledige plads. Desuden skal Årets Klub kåres, og SK traf beslutning om, hvem
der vil blive hædret som Årets MX Klub. SK vil foreslå Asger Pedersen som dirigent på Repræsentantskabsmødet i MX.
Klubkonference
Dagsordenen for Klubkonferencen i MX er sendt ud, og SK gennemgik de forskellige punkter og aftalte og
fordelte det videre arbejde med indhold og materiale til dagen.
Kommende TK-kursus
Der planlægges et Teknisk Kontrol-kursus i Vest i løbet af foråret. Dato og sted følger senere. Der mangler
TK.-licenser mange steder, hvorfor klubberne bør være opmærksomme på at få tilmeldt nogle folk til kursus.
Banesynsseminar
D. 10. februar blev der afholdt banesynsseminar med deltagelse af alle banesynsfolkene samt tre nye
interesserede. Der er en god stemning og engagement i banesynsgruppen, hvilket sammen med tilgangen af
de nye folk er rigtig positivt. Banerne blev på seminaret fordelt ud blandt banesynsfolkene, og klubberne vil
snarest få tilsendt en mail om, at de skal til at forberede sig på banesyn til den kommende sæson, og at de
vil blive kontaktet af deres banesynsmand.

1

Samarbejdsaftale med Ungdomsringen
Der skulle have været afholdt møde mellem DMU og Ungdomsringen i uge 6, men da Kenneth Kaalund på
grund af familieforøgelse blev forhindret i at deltage, er mødet udsat til et senere tidspunkt. Samarbejdsaftalen er dog blevet fornyet og underskrevet, og fortsætter dermed i 2022 på samme vilkår som i 2021.
DMCU
Der afholdes møde mellem DMU og DMCU d. 23. februar. Fra DMU deltager Anders og Simon sammen med
Ole Hansen.
DM-A-serien
Der er lagt 7 afdelinger af DM-A i dette års løbskalender, og planen er, at de alle afvikles som publikumsløb.
Planlægningen af løbsserien er gået i gang, og der vil inden længe blive indkaldt til et DM-A møde for de
klubber, som er værter for serien i år.
Dommer-/Stævnelederseminar
Der afholdes Dommer-/Stævnelederseminar d. 27. marts i Fjelsted. SK arbejder med planlægningen af
seminaret og har lavet aftale med en ekstern oplægsholder om at deltage på dagen. Mere information følger
inden længe. Alle klubber skal være opmærksomme på at få deres dommere og stævneledere tilmeldt
seminaret, hvor der er mødepligt.
Løbskalender
I skrivende stund er næsten alle løb blevet oprettet i DMU’s onlinekalender, hvor man hurtigt kan søge på
sin egen klasse og dermed på en nem måde få overblik over de løb, man kan deltage i. Løbene åbnes for
tilmelding i takt med, at tillægsreglerne kommer på plads med de arrangerende klubber.
Enkelte løb mangler afklaring omkring dato og arrangørklub, og disse vil blive oprettet i kalenderen, så snart
de er på plads.
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