Referat fra Regionsmøde i luks Sjælland Nord/syd
Onsdag den. 7. Oktober 2009 kl. 19,00 i Hedeboparkens FC
Københavnsvej 106 B 4000 Roskilde
Fremmødte klubber: Hedeboparken, Gribskov, Lågerup, Vestvolden, Hvidebæk, Systofte, Rubinen, Sjælør,
Hedeland, Ringsted, Gørlev, Ung Egedal, Roskilde Nord, Afbud Bandholm.
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Valg af ordstyrer: Henning Hansen Vestvolden.
Valg af referent: Tommy Lorentsen Hvidebæk/Kalundborg.
Godkendelse af referat: Fra onsdag 11 marts 2009: Godkendt.
Valg af luks repræsentant i region Sjælland syd & nord : Syd Bjarne Brylle Lågerup genvalgt og Nord
Tommy Lorentsen Hvidebæk/Kalundborg genvalgt.
5. Løbskalender 2010 : Se bilag vedhæftet.
6. Nyt fra klubberne: Gribskov budget er brugt op for i år, ros for godt SM løb. Roskilde Nord startet op
sidste år, er kommet ud og træne på div. baner. Ringsted ikke så mange kører, 15-16 nye elever tilmeldt,
ny chef har skåret i budget. Sjælør Amager banen har været lukket i 3 md. Håber på ny banegodkendelse
med op til 4 løb men stadig skrabe støj krav til nye naboer. Rubinen ny miljø politik, kører med enduro
potter, men de er stadig meget dyre i indkøb. Race planer bruges som målemetode for støj på
Amagerbanen, Pause i 2009 pga. økonomi, men klar til 2010. Hedeland lidt nedgang meget normalt for
årstiden. Systofte godkendelse til nyt værksted på 200 kvm. Ung Egedal lidt forsikringsproblemer.
Hvidebæk/Gørlev har holdt møde med ledelsen som vil have motocross 4-5 steder, afventer udspil fra
Inspektøren om de nye budgetter, Gørlev godt i gang med nyt værksted. Lågerup tilbygning færdig, nye
medarbejder ansat. Hedeboparken FC spare kniven er kommet, ved sidste indbrud vil forsikringen ikke
betale for gamle maskiner. Værkstedet er sikret med bomme og røgkanoner. Vestvolden maskiner er
svære at få efterlyst i de rette steder i politiet. Banen er der ikke meget nyt om, kulturarvstyrelsen er ikke
særlige nemme at få svar fra. De vil generelt ikke svare på henvendelserne.
7. Nyt fra arbejdsgruppen, DM – finale, Centrallageret.: Ungdomsringen arbejder ikke mere for Luks.
Med roser gerne sig selv. Jylland må gerne komme mere på banen. Centrallageret taget fra
arbejdsgruppen så dagligledelse i Odense tager de store beslutninger om nye motorer til lageret.
Stadig Computer problemer Centrallager virker ikke godt nok.
DM – finale Stor ros godt styr på tingene.
Forespørgsel om nye motorer? Til Speedway.
Klubberne køber selv nye 1 gears motorer hjem fra den danske Lem importør.
Kina motor kobling holder op til et år det samme om stempel.
Opkrævninger på løb fra 2007- 08 ikke DM kval. Vær opmærksomme på dette.
8. Reglement 2009-2011. Forslag til ændringer: 50cc Motoren kører til 2011.
Rene Hvorup prøver 65cc motoren med 50 cc cylinder på, gerne svar inden 5. november.
Del Snak om at man kun kan kører i en klasse.
9. Nye Klubber : Ramsø forespørgsel om kørsel på vores baner.
10. Evt. Ung Egedal har brug for bane om formiddagen fra 10 til 13 til hold
Krav til Første hjælp Ved løb i Systofte troede de at det gule flag stoppede løbet, det er KUN det røde
flag. Sikkerhed ved halskrave delte meninger.
Til alle klubberne bak kraftigt op om Luks konferencen 2010.
Med venlig hilsen
Tommy Lorentsen
Kalundborg/Hvidebæk

