Referat fra Regionsmøde i luks Sjælland Nord/syd
Onsdag den. 11 marts 2009 kl. 19,00 i Hedeboparkens FC
Københavnsvej 106 B 4000 Roskilde
Fremmødte klubber: Hedeboparken, Gribskov, Lågerup, Vestvolden, Hvidebæk, Systofte,
Ringsted, Ishøj, Gørlev, Ung Egedal. Afbud Bandholm.
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Valg af ordstyrer: Henning Hansen Vestvolden.
Valg af referent: Tommy Lorentsen Hvidebæk/Kalundborg.
Godkendelse af referat: Fra onsdag d. 24september 2008: OK.
Berit Pallesen stopper i Ungdomsringen: Sidste arbejdsdag den 31-3-09, men afvikler ferie og overtid
i februar og marts. Flemming Moestrup fra Ungdomsringen overtager i første omgang Luks. Henning
Hansen Vestvolden er klubbernes kontakt person i denne overgangsfase, indtil der er ansat en ny i
Sekretariatet. Berit har fået job tæt ved sin bopæl.
Nyt fra Ungdomsringen og LUKS centrallager: US-centret er blevet sagt op i Odense, Ungdomsringen
har selv brug for pladsen. Berit Pallesens job funktioner skal ned på skrift, da mange af opgaverne
havde et stort omfang. Der oprettes en ny stilling i Odense.
Luks centrallager kører stille og roligt. Hjemmesiden kører meget ustabilt så fax bestillingen hvis man
er i tvivl til John Jegstrup. Morini vil gerne sælge reservedele, restordre kan/vil forekomme så hav lidt
tålmodighed.
Arbejdsgruppen v/ Bjarne Brylle: Bandholm har klaget over samaritterne til løb i Sjælland/syd, husk i
fremtiden at det ikke er div. forældre der henvender sig. Men kun klubben der kan klage.
Pointskalaen er lavet om, husk det i 2009.
Nye kl. 2 motor er kommet til landet, kontakt Henning Hansen Vestvolden for køb.
Husk at læse div. referater fra Luks arbejdsgruppen på Ungdomsringens hjemmeside for 08/09.
DM kval. Indbydelserne er sendt ud til klubberne, kontakt sekretariatet hvis den ikke er kommet.
Grand Sjælland: Bane opbygning lørdag d. 6 juni kl.1000
Gørlev, Bandholm, Systofte, Hvidebæk, Ringsted, Hedeboparken, Lågerup og Hedeland kommer
med 4 hjulet ATV.
Søndag d. 7 Juni Løb: Maskinkontrol Ringsted og Hvidebæk. Husk skilte.
Klubber som skal komme med officials: Hvidebæk 4 stk., Ringsted 2 stk., Hedeboparken 2 stk.,
Hedeland 4 stk., Systofte 4 stk., Gribskov 2 stk., Bandholm 2 stk.
Hare kommer fra Vestvolden 4-5 stk. Annoncerne til programmet senest mandag d. 20 april
Til Henning Hansen. Priserne ¼ side 500kr., ½ side 1000kr.og 1/1 side 2000kr. Kun PDF-fil.
Husk at det sendes ud 3 gange til mange klubber i hele landet.
Til maskinsyn skal køres nr. være påsat, i 2008 havde 2 kører det samme nr. i løbet. Det skal ikke
gentage sig i 2009.
Sommerlejr på Lågerupbanen: Start Lørdag d. 27juni til fredag d. 3juli. Ingen kørsel lørdag.
Søndag Lågerup, mandag Nakskov, tirsdag Lågerup, onsdag Systofte, torsdag lågerup og fredag
oprydning. Priserne bliver de samme som i 2008.
Nyt fra klubberne: Lågerupbanen bygger nyt lager rum. Gribskov har fået olieudskiller og pavillon.
Ishøj ny hal til maskinerne. Kalundborgs Ungdomsskole inspektør er blevet fyret men motocross
fortsætter. Ringsted ny klubleder, der er kommet kraftig låge på banen så udvekomne ikke kører der.
Systofte nyt værksted, forventes klar til maj. Gørlev venter på byggetilladelse til nyt værksted.
Ung Egedal ser lyst på fremtiden kommer til DM kval. Hedeboparken nye drenge skal trænes grundigt
før de kommer ud at kører. Vestvolden til møder med vejdirektoratet, det ser ud til at den oprindelige
plan med motorvejen gennemføres selv om at naturfredningsfolkne prøver med div. love at stoppe
Banen.

10. Evt: Henning Hansen klagede over efterslæb i Ungdomsringen, referater kommer først et halvt år
efter på hjemmesiden.
Ringsted Ungdomsskole efterlyste adgang til Luks hjemmesiden, de blev anbefalet at kontakte
Dagligledelse i Odense for nyt login

.
Med venlig hilsen
Tommy Lorentsen
Kalundborg/Hvidebæk

