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Referat af SK MX møde 2-23 
 

Teams, d. 20. februar 2023 

Til stede: Anders Johansen, Louise Laustsen, Kenneth Vang Frandsen, Simon Wulff, Peter Guldberg 

Johansen, Lea Kahlke Hansen.  

 
 
Kommende Repræsentantskabsmøde  
Repræsentantskabsmødet er lige om hjørnet, og fristen for indsendelse af opstillinger og forslag udløb d. 11. 
februar. SK gennemgik kort dagsordenen for Repræsentantskabsmødet samt de indkomne forslag.  
Der er stadig nogle klubber, som ikke er tilmeldt Repræsentantskabsmødet – vi minder om, at hvis en klub 
ikke har mulighed for at sende en repræsentant, så kan denne give en fuldmagt med til repræsentant fra en 
anden klub, så klubben dermed stadig kan afgive sin stemme, både i forbindelse med valg af medlemmer til 
Sportskommissionen og ifht. de indkomne forslag. 
Dame- og Pigeudvalget under Hovedbestyrelsen er kommet godt i gang med aktiviteter, primært forankret i 
MX. Louise vil lave et indslag, hvor hun fortæller om udvalgets arbejde og kommende aktiviteter. 
 
Kommende Klubkonference 
SK gennemgik dagsordenen for søndagens Klubkonference. Dagsordenen er sendt ud til alle klubber og kan 
ligeledes findes på DMU’s hjemmeside. SK vil arbejde videre med forberedelsen af de to dage i Horsens over 
mail i løbet af den kommende uges tid. 
 
Status på Pige/Damearrangement 
D. 18.-19. marts afholdes der et træningsarrangement for piger og kvinder i Haderslev. Programmet byder 
på træning på Haderslev Motor Sports Skovbybane med Sara Andersen og Line Dam, fællesspisning og hygge 
om aftenen samt fitness og oplæg om træning m.v. Invitationen er vedhæftet arrangementet i DMU’s 
løbskalender. Der er stadig åbent for tilmelding. Lea sender en reminder ud for at få de sidste med. 
 
Henvendelse fra Ungdomsringen vedr. samarbejdsaftale 
Ungdomsringen har bedt om en ændring til den indgåede samarbejdsaftale for 2023. Ungdomsringen ønsker, 
at det skal være muligt at deltage i DMU C løb, samtidig med at man deltager i LUKS løb. 
SK finder det helt i orden at man deltager i løb begge steder, så længe man er i besiddelse af et DMU-
klubmedlemskab og en DMU-licens, når man kører DMU-løb. Dvs. at man som Ungdomsringen-kører kan 
deltage i DMU-løb på lige fod med alle andre kørere. 
Lea sender svar til Ungdomsringen. 
 
Status på kurser  
D. 18. marts afholdes der stævnelederkursus, men lokationen er endnu ikke fastlagt. Louise finder ud af, hvor 
i landet det skal afholdes, så det kan blive meldt ud til de tilmeldte. 
Der arbejdes stadig på undervisningsmaterialet til dommerkurset, som er i gang med en større revision. Der 
er derfor ikke pt. dato på et kommende dommerkursus. 
Der arbejdes ligeledes på at få arrangeret et tidtagerkursus/seminar, og SK håber snarest at kunne melde 
noget ud om, hvor og hvornår det vil blive afholdt. 
Lea har fået en henvendelse fra en klub som ønsker et TK-kursus. Lea skriver rundt til alle klubber for at få 
overblik over efterspørgslen på dette. 
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Eventuelt  
 
Vedr. ATK-træning i forbindelse med C Cup Mini/Maxi og Kids Cup 
Hidtil har halvdelen af indtægten på tilmeldingsgebyrer til ATK-træningerne i forbindelse med løb gået til den 
arrangerende klub, mens den anden halvdel er gået til at dække honorar til trænerne. 
SK vil arbejde videre med at hele tilmeldingsgebyret fremover skal gå til den arrangerende klub, så udgiften 
til trænere afholdes af SK’s udviklingspulje. 
 
Næste møde 
Aftales efter Repræsentantskabsmødet. 
 
 
_______________________________________________________________________________________
Referent: LKH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Sportskommission Motocross 
 

Sportskommission Motocross består af frivillige, der er valgt af DMU’s motocrossklubber. 
 

  
 

  

SK-formand 
Anders Johansen 

Broby Motocross Klub 

SK-næstformand 
Louise Laustsen 

Broby Motocross Klub 

SK-medlem 
Kenneth Vang Frandsen 

Næstved Motor Klub 

SK-medlem 
Simon Wulff  

Randers Motor Sport 

SK-medlem 
Peter Guldberg Johansen 

Randers Motor Sport 


