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Dagsorden Arbejdsgruppemøde, Motoraktivitet

Sted
Referent

Arbejdsgruppemøde, Motoraktivitet
05. september 2014 kl. 13.00-16.00
Ungdomsringen, Odense
Konsulent Morten Larsen

Deltagere

Tommy, Jan, Niels, Steen, Jannick, Benny og Nels

Mødetype
Dato & Tid

Afbud
Fraværende

01. Referat fra 9-5-2014
Opfølgning på referat.
Referat godkendt
Fremover vil arbejdsgruppen godt have tilsendt det foregående referat sammen med dagsorden.
Hovedsynspunkt og beslutning

02. DMU/Forsikring
Orientering om mødet den 11-8-2014 hos DMU vedr. forsikring
Nels orienterede omkring mødet og skitserede problematikken omkring at UR`s kører skal forevise et
gyldigt forsikringskort/bevis på at forsikringen er i orden, hvis de skal kører på DMU`s baner.
Der kom et forslag om, at der udarbejdes et stykke papir, som klublederne kan udfylde med forældrene
(som så har ansvaret for at skrive under!) og derefter sender klublederne navne på de unge ind til
Ungdomsringen, som så står for det praktiske ift at få produceret kortet.
Der var en snak omkring Forsikringspunktet 5.2 i reglementet. Klubberne kan IKKE forsikre de unge,
de kan kun anbefale dem at at egne forsikring. I sidste ende er det deres eget ansvar…skal rettes til ifm
konferencen…
Morten skal undersøge hvordan UR står ift det lovgivningsmæssige i og med at vi skal ændre i punkt
5.2.
Morten skal undersøge det lovgivningsmæssige ift, hvilken tekst der skal stå på det aftalepapir,
klubberne skal have liggende til brug for at udfærdige en aftale mellem klubleder og forældre, og som så
kan give et DMU kort.
UR skal stå for det praktiske ift at udarbejde kortet.
Hovedsynspunkt og beslutning
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03. Orientering fra Nels Rasmussen vedr sag om kørsel af 125 ccm til UR-løb

Der var en orientering fra Nels omkring den aktuelle situation på Sjælland, hvor der har været kørt et
UR-løb med 125 ccm og der har været indbudt til et andet UR løb, hvor der også skulle have været kørt
125 ccm. Det har Ungdomsringen reageret på og har bedt om, at det ikke gentager sig.
Benny forespurgte om retten til at køre 125 ccm løb, der IKKE er i UR`s kalender, med samme
reglement som UR`s . Nels fastslog, at der ikke må stå noget omkring UR i en evt indbydelse, hvis ikke
løbet er i UR`s løbskalender.
Der var en god lang dialog omkring 125 ccm og omkring muligheden for at løfte den klasse ind i UR`s
regi. Dette skal der bruges nogle ressourcer på.
Morten undersøger hvordan UR er stillet ift en evt forsikring for 125ccm-løb.
Hvis det kan lade sig gøre forsikringsmæssigt, skal arbejdsgruppe-medlemmerne fra Sjælland udfærdige
en ansøgning om at køre 125ccm i Ungdomsringens regi til Ungdomsringens ledelse.
Hovedsynspunkt og beslutning

04. Status på DM
Drøftelse af skrivelse fra Peer Bjørnskov vedr . valg af datoer til kommende DM-finaler.
Der var en snak omkring DM-datoer
Benny indstiller at der købes ens pokaler til DM-kval og DM-finalen
Niels Mikkelsen og Tommy Lorentzen har godkendt DM-banen.
Det indstilles, at der skal foreligge en oversigt over de faste løb, der ligger igennem året.
Der indstilles, at DM hvert år køres på den samme dato.
Arbejdsgruppen har en endelig løbskalender med til konferencen.
Der besluttes at der købes ens pokaler til DM-kval og DM-Finalen
Hovedsynspunkt og beslutning

05. Valg til arbejdsgruppen
Der er, eller vil blive, foretaget valg i de enkelte regioner.
Der foreligger en oversigt over arbejdsgruppens medlemmer til konferencen.
Hovedsynspunkt og beslutning

06. Konference til november
Indholdet skal være netværk, reglement, sparring og nyt fra klubberne. Søndag skal der være et oplæg.
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Hovedsynspunkt og beslutning
Arbejdsgruppen mødes allerede kl 10.00 og gennemgår konferencen.
Morten sørger for at kontakte ES-Teknik i Holsted ift oplæg søndag.

07. Kort nyt fra regionerne
SJÆLLAND:
Benny orienterede omkring de udfordringer der er nede i Guldborgsund kommune
Han indstiller, at arbejdsgruppen på Sjælland får lov at arbejde med de punkter i sagen som vedr. UR,
og at vi øvrige ikke deltager i debatten, før end at de, eller parterne, beder os om hjælp.
Mange af punkterne har nemlig ikke noget at gøre med Ungdomsringen.
FYN:
Jannick orienterede omkring en sag med nogle forældre der er blevet bortvist.
JYLLAND:
Steen foreslog, at der laves et ”fysisik” reglement i hæfte-format til arbejdsgruppen.
Efter konferencen udfærdiges der et ”fysisik” reglement i hæfte-format til arbejdsgruppen.
Hovedsynspunkt og beslutning

08. Reglement
Der er nogle ændringer der skal indstilles til konferencen.
Morten sørger for at få ændringsforslagene skrevet med på dagsorden til konferencen.
Hovedsynspunkt og beslutning

09. Eventuelt

Hovedsynspunkt og beslutning
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