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Dagsorden Arbejdsgruppemøde
Motorsport

Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent

Arbejdsgruppemøde Motorsport
08. september 2013 kl. 10.00-13.00
UR sekretariat
Konsulent Morten Larsen
Tommy, Benny, Jan, Niels, Steen, Peer, Nels R., Morten,

Deltagere
Afbud
Fraværende

01. Godkendelse af referat fra sidst
Sagsfremstilling
Hovedsynspunkt og beslutning

02. Principiel snak omkring brugen af Ungdomsringens reglement.
 UR forslår at dele reglement op i 2 dele.
 UR`s reglement er kun til brug for UR`s løb, dette ønsker UR at få skrevet ind i
reglement.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Der udarbejdes et forslag til opdelt reglement (Morten)
Der indskrives en bestemmelse i reglementet om, at man kun må bruge UR`s reglement til UR løb.

03. Principiel snak omkring ekslusionssag fra Nordjylland.
Jane orienterede omkring principperne for sager, som rækker ud over arbejdsgruppens
kompetencer. Jane appelerede til, at man forsøger at undgår for mange voksenkonflikter, således
at fokus er på de unge.
Der var en god debat omkring punktet, hvor man bl.a. snakkede om, at man forsøger at løse så
mange konflikter som muligt ude i klubberne.

Hovedsynspunkt og beslutning
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04. Tilskud til DM-finalen
Daglig Ledelse har modtaget en ansøgning omhandlende, at den klub, som arrangerer DM, skal
have et tilskud på 5.000 kr.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Daglig Ledelse har sagt ja til ansøgningen.
Man kan få dækket udgifter til samaritter og baneopretning mod forevisning af kvitteringer.

05. Regionale arbejdsgruppemøder
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?
Hovedsynspunkt og beslutning:
Der skal fortsat være fokus på at dagsorden og referat udarbejdes i god tid.

06. Status på forsikring
Morten orienterede omkring status.
Hovedsynspunkt og beslutning
Morten sender forsikringsoplysninger ud til arbejdsgruppen.

07. Må man deltage i DMCU-løb som medlem af Ungdomsringen.
Forespørgsel på vegne af Steen ift om man må deltage i DMCU-løb som medlem af
Ungdomsringen.
Ungdomsringens medlemsklubber (ikke enkeltkører) må godt deltage i DMCU-løb hvis man får
en indbydelse.
Hovedsynspunkt og beslutning

08. Må Old Boys (OB) deltage i DM incl. Steens forslag til at OB kommer med i reglement
Steen forslår, at OB kommer med i reglement således at OB kan køre med i løb ifm
Ungdomsringens løb. Dette grundet en henvendelse fra Gørlev.
Benny og Jan referer til, at aldersklassen i reglement kun går til 25 år, hvorfor man ikke kan
have OB med.
Nels har stor forståelse for at ”ældre” kan køre løb, men mener ikke, at det høre ind under
Ungdomsringens regi.
Niels argumenterede for nogle pædagogiske elementer i, at de ældre kører med.
Steen giver udtryk for, at han i tilfælde af, at OB ikke er med, ikke kan bruge Ungdomsringens
forsikringstilskud.
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Hovedsynspunkt og beslutning
Ungdomsringen afholder udgifter til de 2 kommende løb hvor der ønsker at blive kørt Old Boys.
På nuværende tidspunkt indgår Old Boys løb ikke i UR`s regi, hvorfor disse løb ikke kan køres
under Ungdomsringens reglement.

09. Evt.
1: Benny har udarbejdet billeder ift at beskrive hvilke rygskjold, der skal køres med jvf vores
reglement. Der var en snak omkring hvilket rygskjold der skal være et krav.
2: Benny efterlyser en plan over hvilke personer der skal hjælpe til ved DM.
3: Nels spurgte til om andre klubber har oplevet tyveri af maskiner. Kort snak herom.
4: Benny efterlyste antal af klubber der kører løb i UR-regi.
5: DM 2016, hvor skal det afholdes?
6: Benny spurgte til muligheden for at køre begge veje på hans bane ifm DM.
7: Benny ser gerne at cross-klubbernes kontaktoplysninger bliver opdateret.
8: Inspirationsdag den 14-11-2015

Hovedsynspunkt og beslutning
1: Benny udarbejder et udkast til tekst og billede til reglement.
2: Niels udarbejder en oversigt.
3:
4: ca 19 klubber.
5: Benny vil gerne arrangere i Gribskov, men kan ikke tilbyde overnatning og bespisning.
6: Det er ok, dog skal det så sikres, at alle kører får mulighed for at træne begge veje rundt.
7: Charlotte får til opgave i efteråret at følge op på kontaktoplysninger.
8: Morten kommer med et oplæg.
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