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Referat arbejdsgruppemøde i motorsport

Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere
Afbud
Fraværende

Arbejdsgruppemøde motorsport
16-1-2015
Ungdomsringens sekretariaet
Konsulent Morten Larsen
Steen, Jan, Tommy, Niels, Nels, Morten
Benny
Jannick

01. Godkendelse af referat fra sidst
Sagsfremstilling
Hovedsynspunkt og beslutning

02. Forsikring
Orientering omkring Ungdomsringens møde med forsikringsselskab den 18-12-2014 vedr mulig
kollektiv ulykkesforsikring for kører (altså en billig forsikring til de unge som måske kan tegnes
igennem Ungdomsringen).
Arbejdsgruppen indstiller, at alle klubber skal være medlem af Ungdomsringens
forsikringsordning, altså at man som crossklub-medlem af ungdomsringen automatisk betaler for
farligsport forsikring til alle kørere, som er medlem af ungdomsringen, plus ansvarforsikring for
alle løb.
Morten bringer forslaget ind til Daglig Ledelse
Morten undersøger hvad forsikringen helt nøjagtig indeholder.
Hovedsynspunkt og beslutning

03. Reglement
Gennemgang af rettelser af reglement (for at sikre at alle rettelser er med)
Indstilling
Reglement tilrettet.
Hovedsynspunkt og beslutning
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04. Tilskud til DM-værtsklub
Tilskud til DM-finalen, arbejdsgruppen skal lave en indstilling til Daglig Ledelse
Morten udarbejder indstilling til Daglig Ledelse

05. Sponsor til DM-løb
Mulighed for at få sponsorer til DM-løb. Snak omkring hvordan det gribes an, skal det være en
”storsponsor” eller skal hver enkelt klub selv komme med forslag
Arbejdsgruppen indstiller at vi forsøger at få en aftale med 24MX, Morten laver det praktiske
arbejde ift en mulig storsponsor til DM.
Ift sponsorteksten i reglementet, så skal det tages med på næste arbejdsgruppemøde. Der skal ses
på mulighederne for at åbne op for sponsorater.

06. Regionsmøder

Snak omkring hvordan de regionale møder bliver afholdt, er der sammenhæng ift
udarbejdelse af dagsorden, ordstyrer, referat og hvad gør man i tilfælde af uenigheder.
Arbejdsgruppen besluttede at dagsorden fra regionale møder for fremtiden fremsendes til Morten
på Ungdomsringen.

07. Indkomne forslag
Indkomne spørgsmål fra TommY
A.
Bjarne Brylle fra GUC mente at der skulle være et tilskud for at holde DM i
Motocross.
de fik et tilskud i 2008 på 5000kr. Men ingen penge i 2014?
B.

Folder som DMU har lavet med 24 MX.i 2014.

C.

Samarbejdsaftalen med DMU omkring kørsel på banerne skal være op til 125cc totakt.
ellers giver det ingen mening.

D.

Stillingtagen omkring GUC kørsel med 125cc og løbskalender, må det stå på
indbydelsen? Til Grand Sjælland og andre løb. GUC vil gerne have klare linjer for 2015
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E.

Forsikringen hvad dækker den til i cc. når klubberne holder løb?

. A: Se punkt 4 i referat.
D: Det må ikke stå på indbydelsen før end at arbejdsgruppen evt. godkender kørsel med 125 ccm
i Ungdomsringens regi.
E: Den dækker 85 ccm indtil arbejdsgruppen har bestemt andet.
Hovedsynspunkt og beslutning

08. Evt.
Morten undersøger mulighederne ved Trafikministeriet for at køre 125
ccm i Ungdomsringens regi, således at det officielle kan komme på plads.

Hovedsynspunkt og beslutning
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