År 2021, den 17. juni kl. 19.00 afholdtes møde i FU.

Jeg kan orientere om følgende:

Mindehøjtidelighed for Onse Pontoppidan planlagt til fredag den 25. juni 2021. I stedet for blomster
opfordrer de efterladte til, at der doneres et tilskud til DKS.

Hjemmesidens fremtræden drøftes.
Det var særligt spørgsmålet om, hvornår der skulle lægges ”nyheder” på forsiden om klubsom landsstævner.
Webmaster Mette Nørgaard ville i det omfang det overhovedet er muligt, forsøge at lægge
stævner, herunder klubstævner, på forsiden under nyhederne. Det vil typisk blive slettet
når tilmeldingsfristen er udløbet.
Det fordrer imidlertid, at selskaberne tager kontakt til Mette Nørgaard, således at hun er
bekendt med, hvad der foregår.
Mette Nørgaard ville skrive rundt til selskaberne med opfordring til, at selskaberne
fremkom med oplysninger.
Den gamle hjemmeside fungerer fortsat. Vi har bedt om den slettes.

Fremtidsudvalget holder møde i løbet af august, hvor de genoptager arbejdet.

Indberetning af medlemstal skal være korrekt.
Det er et problem, at den indberetning der er foretaget til DGI, ikke er i overensstemmelse
med opfattelsen hos nogle selskaber om, hvilket beløb der skal betales til forbundet.

For eksempel er der tilfælde hvor samtlige familiemedlemmer er indeholdt i
indberetningen til DGI, men som efter selskabets vurdering ikke skal medtaget i
beregningen som danner grundlag for forbundets opkrævning hos selskabet, men at
familiemedlemskaber skulle medføre en reduktion til én samt at der tillige skulle foretages
en reduktion, hvis medlemmer i selskaber som er b-medlem, tillige er medlem af et
selskab, som ikke er b-medlem.
Dette synspunkt kan ikke tiltrædes. Indberetningen skal være korrekt.
Spørgsmålet vil blive taget op på næste formandsmøde.

Peter Giersing orienterede om, at han har fået henvendelse vedrørende spørgsmålet om
adgang til offentlige områder.
Det vil blive taget op på næste FU-møde. Det var navnlig spørgsmålet om, hvorledes man
kunne få adgang med vogne, når mange skove er lukket af kæder/bomme.

Nye FEI-regler.
Formanden for køreudvalget Arnild Arp-Hansen oplyser, at der p.t. alene er tale om en
høringsfase. Det forventes, at reglerne vedtages til efteråret.
Herefter vil der blive orientret og eventuelt afholdt et kursus. Formen er ikke fastlagt.

Næste FU-møde afholdes i uge 29 (under DM).
Er der spørgsmål der ønskes medtaget, så ring til formanden.

Peter Giersing

formand

