Referat fra BMX udvalgs møde
Tid: 19/12-2018

Sted: Skype møde

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

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

- Licens struktur. Intet nyt fra Jens Erik så dette tages når der kommer nyt.

TC har fået oplyst fra Jens-Erik Majlund, at bestyrelsen netop har godkendt vores oplæg vedrørende ny
licens struktur pr. 2019. Dette bliver fremlagt på kongressen og forventet at kunne træde i kraft når
sæsonen starter i 2020.
2. Nyt fra Distrikterne (Øst AS) (Vest PP)
Distrikt Vest:

- Der er iværksat en bevilling på 70.000 kr. til beregner computere.
Distrikt Øst:

- Intet nyt her fra
3. Nyt fra Talent & Elite koordinatorne (Niklas Laustsen/Klaus Bøgh)
- Klubtræner 1 uddannelsen omgang 2 er nu åben for online tilmeldinger.
4. National/International løb (SR/AS)
- Intet nyt herfra.

5. Punkter til dagsordenen fra udvalgsmedlemmer
Afrunding af klub seminar 2018 (TC)

BMX-udvalget ønsker at løbsudvalget vil kikke ind på at gøre vores løbs setup mere simpelt og lettere at
forstå som nye i sporten. (AS og SR tager dette med videre til løbsudvalget)

BMX-udvalget ønsker deadline for Techinal Guide fra løbsudvalget 1. marts og derefter godkendelse og
udgivelse af denne pr. 1. april 2019.

Udmelding omkring ny udtagelse til EM/VM pr. 2020. Perioden for at opfylde kravet løber i 17 måneder,
så for at deltage i VM eller EM 2020, skal man i perioden fra 1. januar 2019 – 31. maj 2020 have opfyldt
kravet. (AS kommer med et udkast)
BMX udvalget mangler udmelding fra Niklas. Er det samme trænere i 2019? Er der distrikts træning for
+15 rytere som ikke er kommet med på kraftcenteret? Hvad er fremtidsplanerne for 2019 for distrikt og
talenttræningen?
Der er ønsker fra de jyske klubber om at Niklas besøger Jylland til distrikt træninger og at der er mere
samarbejde med trænerne. Herudover ønskes der lidt mere kontinuerlig info fra Niklas. Mere åbenhed
omkring det. Hvilke ryttere er der endvidere tilknyttet ham?
(TC vender ovenstående med Niklas pr. telefon)

Der mangler en rød tråd fra ny i klubben til elite rytter i klubberne. (PP kontakter Niklas om dette)

BMX udvalgets opgave at lave noget til ryttere 15+ (evt. ansætte en i udvalget der vil arbejde med dette)
Tages op på udvalgsmøde i start 2019 i samarbejde med Niklas.

Hvem er go-to indenfor: Brian Schmidt: Licenssystemet og nummerplader. Jesper Simonsen:
International holdleder. Licensspørgsmål ligger ved distriktet. Dette fastlægges på et senere møde.
Der afholdes klub seminar i november 2019. Forventeligt igen et én dags møde for alle klubberne.

6. Eventuelt

Næste møde: start/midt februar. (TC indkalder til skypemøde)

