Referat fra BMX udvalgs møde
Tid: 15/9-2018 (efter 7. afdeling af National Cup)
Sted: CPH BMX klubhus

Deltagere: Thomas Christensen (TC), Per Poulsen (PP), Anders Saabye (AS), Silje Rubæk (SR)

Afbud: Preben Harmsen (PH), Bo Belhage (BB)

Punkter herunder som vil være mere eller mindre faste til alle møder:
1. Nyt fra formanden (TC)
- Nyt fra DCU og tværgående koordineringsarbejde
- Opdatering på økonomi

TC har lavet et internt regnskab hvor det er specificeret ud for at give overblik. Dette sendes rundt til
alle.
- DCU licens struktur

Der arbejdes videre med dette.

- Pige BMX fastholdelse og rekruttering hvordan kickstarter vi dette?

Dorte er med på ideèn og der skal gerne laves en pige camp i 2019 og der skal arbejdes på at der bliver
afsat penge til dette i budget i 2019. Hvis der ikke bevilges penge, så kan der ikke arbejdes videre med
dette.
- Klubseminar i november.

Der afholdes klubseminar den 17. November 2019 Der udsendes endelig indbydelse til klubberne
snarest.
Afholdes på Fjeldsted Skov Kro. Thomas indhenter tilbud.

- indkommende forslag til reglementsændringer 2019
Ingen forslag indkommet PT
- Klub trøjer.

Nordisk Mesterskabs trøjen er ikke en officel trøje og den kan derfor ikke benyttes til løb.

2. Nyt fra Distrikterne (ØST AS) (VEST PH)
Distrikt Vest:
Intet nyt.

Distrikt Øst:

De sjællandske formænd ønsker at udtagelse til EM og VM skal begrænses i forhold til de nuværende
krav.
AS laver et oplæg til ændring fra 2020 der fremlægges til klub seminar i november.

3. Nyt fra Talent & Elite koordinering (Niklas Laustsen/Klaus Bøgh)
Niklas har meldt tilbage at han deltager i klubleder mødet i november
Der er udsendt indbydelse til BMX klub træner modul 1.

4.

Niklas har oplyst at ”Gammel” KT 1 uddannelse er gældende og dem der har den gamle kan godt springe
til BMX modul 2 uddannelsen.
National/International løb (SR/AS)

-

International holdleder for sæson 2019.

SR har erklæret sig inhabil ved behandlingen af dette punkt.

BMX udvalget har aftalt med Jesper ”MOTO” Simonsen at ham fortsætter som international holdleder i
sæson 2019, da der har været fuld tilfredshed med udførselsen af rollen som international holdleder for
challenge rytterne.
-

Afregning af holdleder 2019

-

Dato for National cup og DM udmeldes

Der fastholdes samme afregning som 2018.

Løbsudvalget kommer med en udmelding af dette.
-

Målfoto udstyr i National cup regi er meget forældet og skal endten udskiftes eller til rep./
kalibrering. Det udstyr vi har nu er ikke troværdigt.

Det besluttes der køres uden målfoto til NC og challenge DM fremadrettet da indkøb af nyt udstyr er
meget dyrt (medmindre der kan indkaldes fra distrikterne).

5. Punkter til dagsordenen fra udvalgs medlemmer

Der er kommet henvendelse til BMX-udvalget omkring hvordan Københavns BMX bane kan tildeles elite
DM nu hvor banen ikke opfylder UCI kravene til baner.
BMX-udvalget indstiller til at løbsudvalget kan tage dialogen med København BMX omkring
problematikken hvis det er nødvendigt.

Ud fra ovenstående har BMX udvalget tænkt om banesyn skulle genindføres som det var under DMU.
Dette giver klubberne en mulighed for at have tid til at rette evt. fejl på banerne. Og ikke at vi kommer til
at stå i en situation hvor en bane evt. kasseres på dagen for løbet.

Dette bliver der arbejdet videre med.

6. Eventuelt
Intet

