Referat fra BMX udvalgs møde den 6/3 2018.
Deltagere: Jens-Erik Majlund (JEM), Preben Harmsen (PH), Per Poulsen (PP), Anders Saabye (AS), Silje
Rubæk (SR)
Afbud:
1.

Kraftcenterarbejde v/AS
I forbindelse med opstart af Kraftcentertræningen, herunder DCUs udmelding omkring dette, undrer det
AS, at der er så ensidigt udviklingsfokus på de to enkelte klubber fremfor mere generel udvikling af
Dansk BMX. AS mener, at det er et forkert signal at sende, og at Dansk BMX skal stå sammen. Desuden
efterlyser AS en strategi og en definition af kraftcenterklubbernes rolle til at medvirke til et generelt løft
af elite-niveauet i Dansk BMX.
JEM oplyser, at Kraftcenter er et DCU koncept som kører end på tværs af de forskellige discipliner, og
hvor fokus er et elite-samarbejde mellem klubben og Kraftcentret. JEM henviser endvidere til vedlagte
bilag omkring strukturen for kraftcentertræningen, men oplyser at det nuværende koncept ikke har
fokus på hvordan Kraftcenterklubberne kan medvirke til et mere generelt elite-løft i regionen.
JEM noterer sig bekymringerne – især med henblik på ordlyden i lignende udmeldinger på FB og andre
medier.

2.

Tilmelding til internationale løb v /AS
AS har noteret sig, at Københavns BMX klib i forbindelse med Europa Cuppen tilmeldes separat uden om
den normale tilmeldingsproces.
JEM oplyser at det er korrekt, at der er lavet en aftale med Københavns BMX klub omkring en anden
tilmeldingsproces. JEM oplyser, at tilmeldingsprocessen for Københavns BMX klub udelukkende er af
administrativ karakter og at rytterne i øvrigt betaler det samme som alle andre danske ryttere
(herunder bidrag til BMX udvalg og International holdleder).
AS oplyser, at det kan være uheldigt at sende et signal om særbehandling af udvalgte ryttere eller
klubber. JEM oplyser at klubben ikke får særbehandling, og andre teams/klubber som ønsker
tilsvarende tilmelding uden om DCUs system til at lette teamtilmelding kan følge samme proces hos
DCU.

3.

Besvarelse af indkomne henvendelser/mails v/ SR
SR oplyser at hun jævnligt får henvendelser, både fælles henvendelser til alle i udvalget men også
henvendelser til hende alene, vedrørende forskellige ting. Hun er i denne forbindelse i tvivl om hvordan
vi svarer og hvornår vi svarer.
Herunder er der også en del henvendelser på FB og kommentartråde..
JEM oplyser at ”kommandovejen” i DCU er igennem formanden og herfra til distriktet. Man skal altså
ikke ligesom i gamle dage, henvende sig direkte til DCUs hovedkontor. Ligeledes kan medlemmer af

udvalget heller ikke forpligtes til at svare på alle henvendelser der kommer, men kan henvise til
kommandovejen.
Ved opslag på FB og FB tråde, der er udgangspunktet at DCUs kommunikationsafdelingen besvarer disse
spørgsmål, medmindre det er små enkelte spørgsmål som nemt kan besvares.

4.

Eventuelt
PH oplyser at en af drengene der havde oprettet et juniorlicens, har valg at få dette ændret til et
challenge 17-24 licens. Dette var uden problemer, da han ikke har kørt et løb endnu.

Næste møde som også er et skype møde, afholdes den 10. April 2018 forud for kongressen.
/Referent SR

