REFERAT
BMX-udvalgs møde
Tid: Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 18.00 – 22.00.
Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Deltagere: Thomas Christensen (TC), Per Poulsen (PP) og Silje Juel Rubæk (SR).
Afbud: Steen Sejer Elkær-Hansen (SEH)

Punkt 1. Nyt fra formanden (SR)
Jens-Erik Majlund (JEM) stopper som direktør i DCU ved udgangen af januar 2020 da han har fået nyt
job. Det er rigtig ærgerligt, da vi i udvalget har haft et godt samarbejde med ham, men er ikke i tvivl
om at DCU finder en god erstatning. DCU har allerede opslag oppe og forhåbentligt kan den nye
direktør tiltræde allerede 1. februar 2020.
BMX har fået ny kontaktperson i hovedbestyrelsen, da der er blevet byttet rundt internt i bestyrelsen.
BMX’s kontaktperson er nu ikke længere Bo Belhage, men i stedet Joachim Parbo.
Brian er stoppet som licensansvarlig i DCU. Brian har gjort en kæmpe indsats på dette område, og
han vil blive savnet. DCU er ved at finde ud af hvad løsningen skal være for licenssystemet
fremadrettet, herunder tilmeldingssystemet. Dette bliver dog først rigtig relevant ift. 2020
løbssæsonen.
Der var en episode til DM vedrørende Danmarksmestertrøjer og brugen af disse.
SR blev kaldt ned af chefkommissæren lørdag eftermiddag, hvorved det i samråd blev besluttet at
lade rytterne køre i trøjerne fordi reglerne på området ikke var tydelige. Dette blev efterfølgende meldt
ud, hvilket sådanne beslutninger skal. Chefkommissæren valgte så at ændre denne beslutning
søndag morgen på selve løbsdagen.
Det er normal praksis i BMX udvalget at formanden, en eller flere af medlemmerne tager beslutninger
på udvalgets vegne i løbssituationer. Dette er sket tidligere til en national cup, hvor to medlemmer af
udvalget tog en beslutning på udvalgets vegne.
Ovenstående situation og praksis fra BMX udvalget er for god ordens skyld drøftet med både JEM og
formanden for TK og er fundet i tråd med reglerne.
Punkt 2. Nyt fra distrikterne Øst (SEH) og Vest (PP)
Øst: Intet (SEH var desværre syg)
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Vest: I Distrikt Vest har B&U udvalget betalt tilmeldingsgebyret til børneklubtræneruddannelsen for
alle deltagere.
Punkt 3. Regionstræning (SR)
BMX udvalget har i samarbejde med Niklas Laustsen haft et opslag oppe om at vi søger en
regionskoordinator der skal koordinere regionstræningen (også kendt som distriktstræning) for de 1015 årige.
Mikael Hansen fra Bjerringbro har tilbudt at tage denne opgave og koordinere træningen. Mikael vil
herudover prøve at koordinere et træningstilbud for de 15+ ryttere der ikke er en del af DCU’s
talenthold.
Regionstræningen er planlagt til at starte når vi går udendørs i 2020 og selve konceptet og ansættelse
af regionstrænere er Niklas nu ved at finde ud, hvorefter Mikael kan komme rigtigt i gang.
Punkt 4. Planlægning af klubseminar (alle)
Programmet for lørdag eftermiddag aften planlægges til nedenstående og sendes ud hurtigst muligt.
Der er ikke indkommet forslag til større ændringer, andet end mindre ting der bliver behandlet under
evaluering af National Cup.
Velkomst og weekendens program (v/ SR)
Evaluering af National Cup (v/ TC)
Evaluering af DM (v/ TC)
Internationale løb – evaluering set med holdlederens øjne (v/ Jesper Simonsen, International
Holdleder)
Internationale løb – fremtiden, herunder eventuelle krav for deltagelse (v/PP)
Forslag til reglementsændringer (v/ SR)
Evaluering af licenssystemet – Godt/skidt og fremtiden for dette? (v/ SR)
Hvordan undgår vi at gøre Storebælt dybere (v/ PP)
- Herunder tiltag som der arbejdes på for 2020
Fremtiden for BMX udvalget i 2020 (v/ SR)
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Punkt 6. Eventuelt
PP har oplyst at han har valgt at trække sig fra BMX udvalget med virkning efter klubseminaret.
Baggrunden for dette er manglende tid og fordi han gerne vil have tid til sin dreng der kører samt de
andre frivillige opgaver han har i BMX sporten.
BMX udvalget skal derfor finde nye medlemmer til udvalget – gerne fra begge sider af Storebælt. SR
er ved at koordinere med JEM hvordan processen for dette skal være.
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