Referat fra repræsentantskabsmøde i motocross,
lørdag den 5. marts 2022,
på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens
SK-formand Anders Johansen startede med at byde alle deltagerne velkommen til mødet. På grund af at
Klubkonferencen afholdes søndag, vil vi flytte nogle af dagens punkter i til morgen, såfremt
repræsentantskabet kan godkende det? Det kunne repræsentantskabet.
Forsamlingen gik herefter over til dagsordenen:
Dagsorden:
1) Konstatering af møderet og stemmetal:
Følgende klubber var mødt frem:
Amager Motocross Klub, Ballerup-Skovlunde Motocross Klub, Broby Motocross Klub, Børkop Motor
Sport, Fredensborg-Humlebæk Motocross Klub, Frederiksborg Amts Motorklub, Fyens Motor Sport,
Haderslev Motor sport, Hadsund Motor Sport, Han Herred Motorklub, Hedelands Motor Klub,
Herning Motocross, Hjørring Motorsport, Holstebro Motocross, Køge Sports Motorklub,
Lunderbjerg Motocross Klub, Morsø Motocross Klub, Motorcykel Clubben Svendborg, Møldrup
Motor Klub, Nordals Motorsport, Næstved Motorklub, Randers Motor Sport, Slagelse Motocross,
Slangerup Motocross Klub, Svebølle Motocross Klub, Sønderborg Motor Club, Vesterbæk
Motocross klub, Vestjysk Motocross, Vestsjællands Microcross Klub og Aalborg Motorklub.
I alt 30 stemmeberettigede klubber, heraf 3 med fuldmagt.
2) Valg af dirigent og stemmetællere
SK foreslog Asger Pedersen som dirigent, hvilket blev godkendt af repræsentantskabet.
Jesper Rasmussen og Jan Hvam blev ligeledes valgt som stemmetællere.
3) Sportskommissionens beretning til godkendelse
På vegne af Sportskommissionen aflagde Anders Johansen sin beretning om et 2021, der ligesom
året før, var præget af Corona. Heldigvis lykkedes det alligevel at gennemføre en acceptabel sæson
med mange træninger og løb rundt omkring.
En stor tak til alle klubberne og alle de frivillige, der har kæmpet hårdt med at få gennemført
aktiviteterne på trods af skiftende restriktioner fra myndighederne.
Der skal også lyde en stor tak til Sønderborg Motor Club for et velgennemført EMX 65/85/Women
arrangement.
Rekordmange kørere har været ude og køre internationalt. VM, EM, ADAC, Svenske mesterskaber
etc., og der er opnået mange flotte resultater. Tillykke med dem.
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SK har modtaget en del berettiget kritik for løbskalenderen, herunder blandt andet, at der er sket
datoflytninger, efter at kalenderen har været offentliggjort. Det har heller ikke været
tilfredsstillende for SK. Derfor vil processen være fremskyndet til næste år. I forhold til
planlægningen af 2023, vil allerede til klubmøderne i august, ligge en plan for, hvilke klasser der
skal køre sammen, hvilke mesterskabskørere, der skal prioriteres og hvilke løb klubberne kan søge.
Dermed skulle vi gerne være færdige med kalenderen for 2023 noget tidligere.
Fra Quad-folket er der fremsendt en klage til Hovedbestyrelsen over at Quad-kørerne føler sig
udelukket fra at udøve sporten på samme vilkår som eksempelvis solo-kørerne. Mange klubber
tillader ikke Quad-erne at træne.
Emnet tages op søndag på klubkonferencen.
Kurt Vad, fra Classic Cross klubben, informerede om at der har været afholdt 5 DM afdelinger. 3
vest for og 2 øst for Storebælt. Gode arrangementer og gerne flere af den slags fremadrettet.
På grund af Corona har der ikke været så mange classic-kørere ud og deltage i internationale løb
som normalt.
Kurt Vad takkede for det gode samarbejde med SK.
Dommer- og stævnelederseminaret er flyttet fra januar måned til den 27. marts. Der vil være et
tema omkring konflikthåndtering med ekstern oplægsholder.
Anders Johansen opfordrede alle til at tilmelde sig.
Klubmøderne holdes i slutningen af august og SK ser frem til møde klubberne og de konstruktive
dialoger, der plejer at være.
Med økonomisk støtte fra Hovedkassen og DIF er der opsat Eye-tracks på en del baner. Interessant
at se, hvilken betydning de får for sikkerheden fremadrettet?
Der har været afholdt en del træningslederkurser.
Tak til de klubber, der har lagt hus til og tak til underviserne.
Banehåndbogen er en succes. Brug den nu. Den er rigtig godt værktøj.
Der er god fremgang i licenstallene. Meget positivt. Det ser ud til at vi har god gavn af
indslusningslicenserne.
Lea Kahlke Hansen returnerer fra barsel den 1. april 2022.
Anders Johannsen sluttede af med at takke alle for en god sæson. Tak til de øvrige SK medlemmer,
specielt til Pia, som takker af nu, de øvrige HB-medlemmer, kontoret og ikke mindst alle de mange
frivillige vi har haft kontakt med i løbet af året.
Spørgsmål:
Christian Foghsgaard, Hjørring Motor Sport
”Hvorfor havde man valgt at droppe de regionale kvaler til DM?
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Med nogle få justeringer kunne man have fundet en rigtig god løsning til det, der ikke rigtig
fungerede”.
Simon Wullf, SK motocross
Rundspørge blandt kørerne har vist, at man har ønsket at gå tilbage til de nationale DM’er uden
regionale kvaler.
Det har SK taget til efterretning.
Der var ikke yderligere spørgsmål til SKs beretning.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
4) Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår, til efterretning
Regnskabet findes også i Årsrapporten 2021.
Regnskabet 2021 udviser et overskud på kr. 190.000, hvilket hovedsagelig skyldes besparelser.
Som nævnt på Hovedmødet i formiddag, skal DMU ikke være en sparekasse, så derfor har SK fået
lov til at bruge 2021-overskuddet til aktiviteter i 2022.
Går klubberne med spændende ideer til projekter, så vil der i 2022 være ekstra gode muligheder
for at få økonomisk støtte til dem.
Spørgsmål:
Ole Poetzsch, Sønderborg Motor Club
I udviklingspuljen er der budgetteret med udgifter for kr. 70.000,Forbruget har været på kr. 20.000,Betyder det, at der er sendt kr. 50.000,- tilbage i Hovedkassen?
Anders Johansen, SK-Motocross
Ja, pengene er sendt tilbage, men som nævnt tidligere, har SK fået lov til at anvende 2021 midler i
2022.
Herefter blev regnskabet til efterretning.
5) Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
6) Fremlæggelse af Sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til
godkendelse
Punktet er flyttet til søndagens Klubkonference.
7) Fremlæggelse af budget for det indeværende år.
Som nævnt har SK fået fået lov til at bruge vores 2021 donation til hovedkassen i 2022, så
klubberne har mulighed for at søge til projekter.
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Der vil blive brugt lidt ekstra penge til dommerpåsætning(anden dommer) til udvalgte løb og der er
budgetteret med lidt flere udgifter til Dommer-stævnelederseminaret.
Spørgsmål:
Casper Alstoft, Ballerup-Skovlunde Motocross Klub
Synes motocross er for usynlig. Kan vi ikke bruge nogle af pengene på at sælge sporten bedre,
herunder lead-generering?
Søren Andersen, DMUs Sekretariat
Til orientering så arbejder Lukas Winther på DMUs Sekretariat med lead-generering og der vil
ganske givet komme mere af dette fremadrettet.
Klubberne er velkomne til at kontakte Lukas for sparring.
8) Valg til sportskommissionen samt suppleant
a) Valg af kommissionsmedlem for 3 år.
Opstillede:
Louise Laustsen, Broby Motocross
Lars Borup, Hjørring Motor Sport
Peter Guldberg Johansen, Randers Motor Sport
Afstemning:
Louise Laustsen – 21 stemmer
Lars Borup – 1 stemme
Peter Guldberg Johansen – 8 stemmer
Louise Laustsen valgt
b) Valg af suppleant for 1 år.
Opstillede:
Lars Borup, Hjørring Motor Sport
Peter Guldberg Johansen, Randers Motor Sport
Afstemning:
Lars Borup – 10 stemmer
Peter Guldberg Johansen – 20 stemmer
Peter Guldberg Johansen valgt
9) Årets klub
Holstebro Motocross Club(HMMC) blev indstillet som årets motocrossklub. SK har valgt at følge
indstillingen og kårer dermed HMMC som årets klub. Poul Hjorth modtog prisen på klubbens vegne
og takkede alle.
10) MX fonden
a) Fremlæggelse af MX-Fondens regnskab
Fondens formand Ole Poetzsch fremlagde et regnskab, som udviser et lille underskud på kr. 15.000.
Der har været udbetalinger for i alt kr. 75.000 og indtægter for kr. 60.000.
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Tak til den øvrige bestyrelse. Der har været en behandlingstid på 48 timer, hvilket er meget
tilfredsstillende. Det har været fondens intention at opretholde aktivitetsniveauet i fonden, på
trods af færre indtægter på grund af Corona.
b) Behandling af indkomne forslag til MX-Fonden
Ingen indkomne forslag
c) Valg af bestyrelsesmedlem til MX-Fonden for 2 år
Opstillet: Jesper Rasmussen, enstemmigt valgt
11) Eventuelt
Der blev spurgt ind til status på samarbejdsaftalerne med LUKS og DMCU.
SK lovede at sende noget information ud til klubberne.
Der blev ligeledes spurgt til mulighederne for at få økonomisk støtte Eye-Track anlæg. Anders
Johansen svarede at pengene i puljen er brugt, men at man er velkommen til at søge
Udviklingspuljen.
Sidst men ikke mindst blev der spurgt til, om det er korrekt, at baner med Eye-tracks ikke bliver
godkendt?
Anders Johansen svarede, at det ikke er korrekt. Baner med Eye-tracks anlæg bliver godkendt.
Herefter takkede Asger Pedersen for god ro og orden.
Anders Johansen sluttede mødet af med at takke Asger Pedersen og forsamlingen for et rigtig godt
møde.
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