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Referat fra Repræsentantskabsmøde i Sportskommission Enduro, lørdag den 
4.marts 2023 på Hotel Comwell Bygholm Park i Horsens. 
 
Deltagere: Dan Uno(DU), Claus Beyer(CB), Martin Nielsen(MN), Johnny Guldhammer(JG), Søren 
Reinhard(SR) og Søren Normann Andersen(SNA). 
 
SK Formand Dan Uno bød velkommen til mødet, hvorefter forsamlingen gik over til dagsordenen: 
 
Dagsorden: 

1) Konstatering af møderet og stemmetal  
4 fremmødte klubber med stemmeret: 
Børkop Motor 
Næstved Motor Klub 
Enduro Klub Danmark  
Vordingborg Motocross Klub 

2) Valg af dirigent og stemmetællere  
SK foreslog SNA som dirigent og stemmetæller.  
SNA blev valgt. 
 
3) Sportskommissionens beretning til godkendelse  
DU henviste til beretningen i årsrapporten og fremhævede ellers: 
- at man er kommet godt i gang efter Corona. For første gang har man haft mere end 
250 kørerlicenser i 2020, hvilket er meget positivt. 
- Det er lykkedes at lokke crosskørere til at forsøge sig med Enduro også. 
- Desværre har vi oplevet nogle Classic MX folk, der har købt Enduro-licens i den tro, 
at de kunne køre MX. Det er ikke tilfældet. 
- Rally er blevet en rigtig populær disciplin. Der var 17 kørere nede og køre 
”Intercontinental”, ligesom Thomas Kongshøjs flotte Dakar-præstation har skabt god 
omtale og sikkert til lokke flere til. 
 
Spørgsmål eller kommentarer: 
Ingen. 
Herefter blev Sportskommissionens beretning enstemmigt godkendt. 

 
4) Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til 
efterretning  
Regnskabet for 2022 udviser et beskedent overskud på 3.000 kr. Der er blevet brug 
flere penge på dommerhonorarer end budgetteret. Der er brugt færre penge på 
breddearbejde end planlagt. 
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Spørgsmål eller kommentarer: 
Ingen. 
Herefter blev Sportskommissionens regnskab taget til efterretning. 
 
5) Fremlæggelse af budget for det indeværende år 
2023 bliver det første år, hvor Enduro får et selvstændigt budget. DU henviste til 
budgettet i årsrapporten. I forhold til tidligere år er der afsat flere penge til 
breddeaktiviteter. Der er store forventninger til at de kan være med til at øge 
rekrutteringen samt fastholdelsen af kørere. 
 
Spørgsmål eller kommentarer: 
Ingen. 
Herefter blev Sportskommissionens budget taget til efterretning. 
 

6) Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag modtaget, hvorfor man gik videre til næste punkt på 
dagsordenen. 
 

7) Valg til Sportskommissionen samt suppleant  
Følgende var opstillede: 
1) Valg af formand for 3 år. Opstillet: 
Dan Uno, Børkop Motor Sport 

2) Valg af 2 medlemmer for 3 år. Opstillet: 
Claus Beyer, Næstved Motor Klub 
Martin Nielsen, Enduro Klub Danmark 
 
3) 1 medlem for 2 år. Opstillet:  
Johnny Guldhammer, Næstved Motor Klub 
 
4) 1 medlem for 1 år. Opstillet: 
Søren Reinhard, Enduro Klub Danmark 

CB havde inden mødet tilbudt DU at overtage formandsposten. DU ville hellere end 
gerne afgive sin formandspost med det samme, så derfor blev der foretaget følgende 
valg: 
 
1) Formand for 3 år: 
Claus Beyer, Næstved Motor Klub  

2) 2 medlemmer for 3 år: 
Dan Uno, Børkop Motor Sport 
Martin Nielsen, Enduro Klub Danmark 
 
3) 1 medlem for 2 år: 
Johnny Guldhammer, Næstved Motor Klub 
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4) 1 medlem for 1 år: 
Søren Reinhard, Enduro Klub Danmark 

 
8) Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de 
kommende 3 år til godkendelse  
- Nyt tidtagningssystem indkøbes. Det er billigere at anskaffe end de nuværende 
systemer og kørertransponderne koster kun kr. 350,- og skulle kunne virke i 10 år. 
Det giver mulighed for live-timing, samt at tidtageren kan foretage tidtagningen 
andetsteds fra og ikke behøver at være på banen. 
- Der arbejdes på et nyt område med Vordingborg, samt et spor på Nisseringen ved 
bane 2.  
Det bliver sandsynligvis også muligt at køre El-enduro i Faxe. 
 
- Som nævnt er der store forventninger til breddetræningerne, som arrangeres i 
samarbejde med landstræneren.  Det forventes at der afholdes tre samlinger i 2023. 
Deltagere fra andre DMU-grene er velkomne. 
- Der arbejdes desuden på at etablere en terræn-cross Cupserie i 2023, hvor Wild 
West, Grand Finderup og Sønderjysk Terræncross indgår. Klasserne vil være Maxi AB, 
Maxi/Mini C og OB 36+. Der vil være præmier for vinderne på dagen og samlet for 
hele serien. 
- Der arbejdes med at finde en sponsorer til de forskellige løbsserier. 
- Der er arbejdes med et nyt medlemssystem for DMU. CB er med i arbejdsgruppen 
og tager gerne imod inputs.  
 
9) Eventuelt 
- Er rigtig glade for samarbejdet med Lukas på Sekretariatet.  

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer. 

Herefter takkede SNA for god ro og orden. 
 
DU takkede for et rigtig godt møde og ønskede alle en god sæson. 


