Referat fra BMX udvalgs møde den 27/1 2018.
Deltagere: Jens-Erik Majlund (JEM), Preben Harmsen (PH), Per Poulsen (PP), Anders Saabye (AS), Silje
Rubæk (SR).
Afbud: Marie Schilling (MS)
1.

Info og status fra hhv. BMX udvalget samt DCU
PP og SR orienterede omkring status for udvalget, herunder hvad der sket i udvalget i den seneste tid.
JEM orienterede omkring hvad status er fra DCU. Han oplyste at DCU er færdig med regnskabet for 2017,
og at budgetterne holder. Der er blevet strammet op på tingene, bl.a. er der sket en del afskrivninger af
gamle ting der har ligget på DCUs lagre. Der er desuden betalt 1 mio tilbage til DIF. Økonomien er dog
stadig stram, men der er ved at være styr på det.
JEM oplyste, at der er kommet forslag til lovændringer. Dette medfører oprettelsen af et Landevejs
udvalg. I alle udvalg er der kommet et forslag om at formanden bliver valgt på kongressen, distrikterne
udpeger hvert et medlem og hovedbestyrelsen udpeger herudover op til 3 medlemmer. (I dag er det
udvalget der kan supplere sig med op til 2 yderligere medlemmer).
Udvalget gennemgik BMX udvalgets kompetencer. Hovedbestyrelsen er øverst og herefter er så
distriktsbestyrelserne. Herefter er BMX udvalget, som bl.a. skal koordinere mellem de to distrikter.
JEM redegjorde for proceduren for valg af ny formand. Formanden bliver indstillet af distrikterne og
valgt på kongressen. Det vil være en fordel hvis distrikterne kan stille med én kandidat således at der
ikke kommer kampvalg.
AS foreslår, at der skal laves et årshjul som skal bruges i udvalget. AS laver udkast til årshjul der
medtager alle væsentlige ting og datoer i løbet af året.
JEM redegjorde for hvordan der tildeles store internationale løb som f.eks. VM, EM, Europa cup mv. Før
at en klub kan sæge et internationalt løb, så skal ansøgningen igennem BMX udvalget og herefter
igennem og godkendes af Hovedbestyrelsen. BMX udvalget laver hertil en procedure for tildelingen af
internationale løb.
Deltagelse til internationale kongresser. Udvalget skal udvælge repræsentanter til UCI og UEC
møder/kongresser. Det samme for Nordisk. Disse kongresser ligger oftest i forlængelse af de store
internationale løb, hvorfor det er en fordel at det er en der alligevel er til disse løb, der deltager i disse
møder/kongresser. Det ønskes endvidere, at det er en repræsentant fra udvalget som deltager. Det
besluttes at SR tager den internationale del og deltager på UCI, UEC or nordiske kongresser.
Det blev præciseret at der er tavshedspligt i udvalget, hvorfor at ting der ikke er ført til referat ikke må
videregives til 3 mand.

2.

International holdleder
SR erklærede sig inhabil på dette punkt.

Jesper Simonsen har fungeret som holdleder i 2017. Det er et ønske at stillingen udbydes hvert år,
således at alle interesserede kan få lov at søge ind som holdleder.
Grundet at vi er så tæt på sæsonstart og fordi den internationale holdleder skal søge fri til løbene , så
besluttes det, at Jesper Simonsen fortsætter som holdleder i 2018, da han har sagt at han stadig gerne vil
varetage funktionen. Fremadrettet fra 2019 og hvert år, bliver stillingen opslået. Afregningen foregår
efter DCU’s almindelige tariffer.
PP oplyste at Jesper Simonsen har anmodet om nye telte til de internationale løb gerne med DCU eller
Danmark påskrevet (sidste sæson brugte holdlederen sine egne fordi de gamle var gået i stykker).
Derudover ønskes der nye walkies eller øresnegle til de gamle.
Der skal laves et separat budget over international holdleder. Her skal medregnes udgifter til telte,
walkies mv. Per laver udkast til budget til international holdleder og finder ud af hvad der skal
indkøbes.
JEM oplyste at der kan lejes biler til sådanne funktioner. Her skal der meldes ind til DCUs bilplan.

3.

Budget og økonomi for BMX udvalget (herunder det af udvalget oprettede løbsudvalg)
PP spurgte ind til seneste bestyrelsesreferat hvori det fremgår at budgettet til BMX er blevet halveret.
JEM oplyste at budgettet er lagt efter det som udvalget har brugt for i 2017. Der var fastsat langt flere
penge til f.eks. holdleder, end der reelt er brugt.
AS spurgte ind til fornyelse af BEM licens (BMX beregnersystem). Licens programmet udløber og skal
fornyes. Hvem skal betale for denne? JEM oplyste at denne skal betales af distrikterne.
Udvalget snakkede omkring eftertilmeldingsgebyr og tilmeldingsfrister. Det ønskes at der kommer en
ensartethed, således at det er samme tilmeldingsgebyr og tilmeldingsfrist til alle licensløb.
Det blev aftalt, at eftertilmeldingsgebyret skal være 100% og tilmeldingsfristerne skal hedde søndag
(ordinær tilmelding) – fredag (eftertilmeldingsfrist). Dette kommer til at være gældende for National
Cup og DM og der opfordres til at det samme bliver gældende for distriktsløbene, således at det er nemt
for folk at huske.
Der skal af BMX udvalget udpeges en person som skal sidde med budgettet overordnet set. Udvalget
tager fat i en person der har siddet med det tidligere, for at høre om vedkommende er interesseret i at
fortsætte.

4.

Løbsudvalg – nu og fremadrettet
B&U uddeling af nationstrøje til DM v/AS. Ved andre sportsgrene i DCU laves/uddeles der en DM trøje
til alle danske mestre. Denne bliver betalt af DCU. JEM undersøger muligheden for at uddele en sådan
tilalle danske mestre i BMX.
Det besluttes at der i 2018 skal ro på og ikke komme for mange nye tiltag, regler etc. 2018 skal være et
år hvor udvalget arbejder på at få ro på og få samlet sporten igen, samt få den inkorporeret bedre i DCU.
Så 2018 er et år hvor der arbejdes indadrettet.

Licens: Vi har en problematik i BMX, om at man ikke kan have en motionslicens med klippekort når man
har haft en licens tidligere. Dette giver problemer for især ældre kørere, der ønsker at begynde at køre
en smule igen. BMX udvalget laver nogle udkast til forslag til DCU vedr. Hvad en løsning kan være på
dette problem.
BMX udvalget laver et møde med organisationskonsulenten ansat i DCU, som skal have fokus på hvordan
vi tiltrækker og fastholder ryttere i BMX fremadrettet.
Det besluttes at technical guide for DM, National Cup, JM og SM udarbejdes af Løbsudvalget.
Derudover så tager løbsudvalget på næste møde en drøftelse for strukturen i løbsudvalget fremadrettet.,
herunder hvordan løbsudvalget skal organiseres fremadrettet.
5.

Henvendelse fra Ole Therkelsen – farer ved brug af kæder ved 8 meter ramper (i kølvandet på ulykke).
BMX udvalget har fået en henvedelse fra Ole Therkelsen i kølvandet på ulykken i Papendal. Ole
Therkelsen opfordrer til at kæder og lign. På 8 meter ramper forbydes.
Udvalget kan ikke forbyde sådanne kæder, men vi henstiller kraftigt til at der ikke anvendes kæder eller
at disse alternativt opmærkes meget tydeligt med store skilte og lign.

6.

Information fra distrikt øst beregnergruppe v/ AS
Der er et ønske om overdragelse af ansvar for transponderudlejning til distrikterne. I det tidligere SK er
der indkøbt 10 transpondere og de øvrige 10 transpondere er indkøbt af Sjællands Cuppen. To
transpondere er forsvundet. Det aftales, at 9 af transponderne overgår til Distrikt øst og de øvrige 9
transpondere overgår til distrikt vest. Ligeledes overgår alle udgifter til fornyelse mv. til distrikterne og
alle indtægter overgår ligeledes til distrikterne.
Bemandingssituation ift. målfoto. Pt. er målfoto situationen meget uklar. Det er valgfrit til NC at køre
med målfoto, men til DM er der krav om det.
Det besluttes i BMX udvalget at det skal være obligatorisk at køre med målfoto til DM og National Cup.
Målfoto delen hører til i distrikterne ligesom beregner delen etc. Der skal hertil rekrutteres flere folk til
at kunne betjene målfotodelen.
Beregnergruppen i Distrikt øst har udarbejdet nogle retningslinjer for afvikling af løb der skal gælde i
Distrikt øst. Denne sendes til Distrikt vest til information, og det må så være op til Distrikt vest om de vil
følge denne.

7.

Eventuelt
Nationstrøjer. Herunder især dem der skal bruges til VM. JEM oplyser at disse allerede er bestilt. Klaus
Bøgh og Niklas Lausten har været inde over design og størrelser, hvilket udvalget bifaldt. Trøjerne bliver
udbudt til salg via DCUs hjemmeside/webshop. JEM undersøger nærmere omkring dette.
Licens. Hvis klubben er medlem af DIF, så medfølger der en obligatorisk ”klub” forsikring. Denne kan ses
på idrættensforsikringer.dk. Denne gælder bl.a ansvar for medlemmer etc.
Live Stream. – hvad kan vi gøre ift. dette. JEM oplyser at DCU arbejder med dette og vender tilbage. Det
aftales at PP er kontaktperson til DCU ift. dette.

Status på talent og regionstræning? Dette kører under DCU. Niklas er i gang med ansættelse af
distrikstrænere, og der bliver meldt noget ud omkring dette senere.
Teams. BMX udvalget udarbejder et udkast til indstilling til hovedbestyrelsen.
Deltagelse i VM og EM. En rytter skal have deltaget i et internationalt løb uden for Danmark (f.eks.
europa cup eller et nordisk uden for Danmark) for at kunne deltage i VM eller EM. Dertil kan en rytter
tidligst være 7 år (det år der fyldes 7) for at deltage i et VM eller EM. Det er ikke muligt at søge om
dispensation fra 7 års reglen.

/Referent SR

