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§ 1 Formål 
 
1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet 

DMU. Dens formål er: 
 

1. At fremme og udvikle motorcykel- og powerboat 
sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst 
mulige rammer for kørere, ledere, instruktører, 
officials og klubber 

2. At danne bindeled mellem de tilsluttede 

sportskommissioner, udvalg og klubber.  
3. At varetage medlemmernes interesser overfor 

myndigheder og gældende lovgivning. 
4. At arbejde for motorcykel og powerboatsporten som 

helhed, eventuelt også i samarbejde med andre 
motorsportsorganisationer. 

 
2. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF) og 

forpligter sig til at underkaste sig denne organisations til 
enhver tid gældende love. 

 
3. Unionen varetager desuden de tilsluttede klubbers 

sportslige fællesinteresser og kontrollerer 
motorcykelsporten, samt repræsenterer som medlem af 
Fédération Internationale de Motocyclisme og FIM 
Europe - Danmarks motorcykel-sportsudøvere over for 
udlandet samt er tilknyttet Nordic Motorsport Council 
(NMC) og Union Internationale Motonautique. 

 
 

§ 2 Sammensætning  
 
1. DMU består af de klubber, som er optaget som 

medlemmer af unionen efter gældende bestemmelser 
herfor.  

 
2.  Enhver klub, der optages som medlem af DMU, skal uden 

forbehold antage og overholde disse vedtægter og 
enhver anden bestemmelse eller regel, som er gældende 
for eller fremtidigt måtte blive lovligt vedtaget som 
gældende for DMU. 

 
 

§ 3 Ledelse  
 
1. Unionen ledes af en Hovedbestyrelse og et Repræ-

sentantskab. 
 
2. DMU’s Repræsentantskab er unionens højeste myn-

dighed. 
 
3. Til at varetage de sportslige opgaver er der oprettet 

Sportskommissioner og i reference til disse 
Sportsudvalg. Til at varetage administrative og 
tværgående aktiviteter er der oprettet udvalg, som alle 
refererer til hovedbestyrelsen. 

 
4. Sportsgrenene ledes af de respektive Sports-

kommissioner og et Repræsentantskab for den enkelte 
sportsgren.   

 
5. Repræsentantskabet er den højeste myndighed indenfor 

de nationale aktiviteter. Hvis der stilles forslag til et 
repræsentantskab (DMU eller Sportskommission) og der 
er tvivl om kompetenceområdet afgøres dette af DMU’s 
Repræsentantskab 

 
6. Alle beslutninger truffet af forretningsudvalget, en 

sportskommission, et sportsudvalg eller et udvalg kan 
behandles og omgøres af Hovedbestyrelsen.  

 
7. En sportskommissions repræsentantskab kan ikke 

vedtage beslutninger, der vedrører unionens 

overordnede forhold eller generelle drift, og kan ej heller 
beslutte om forhold af videregående økonomisk karakter. 

 
8. Beslutninger indenfor en sportskommissions selvstæn-

dige kompetenceområde vedtaget af sports-kom-
missionens repræsentantskab, kan kun omgøres af 
DMU’s repræsentantskab. 

 
 

§ 4 Hovedbestyrelse  
 
1. Hovedbestyrelsen består af én formand, én næstformand 

og ét hovedbestyrelsesmedlem (HB-medlem), 
formændene for sports-kommissionerne, samt 
yderligere én repræsentant fra hver af 
sportskommissionerne. DMU’s Generalsekretær deltager 
uden stemmeret. 

 
2. DMU’s repræsentantskab vælger følgende:  

Formand for en periode på 3 år,  
2 HB-medlemmer for en periode på 3 år,  
1 suppleant for hovedbestyrelsen for en periode på 1 år. 
Formanden og de 2 HB-medlemmer vælges i en turnus 
således at én er på valg hvert år.  
Næstformanden vælges hvert år blandt de politisk valgte 
HB- medlemmer. Dette sker ved førstkommende 
hovedbestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.  
Stedfortræder for formanden er næstformanden. 

 
3. I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller et HB-

medlem må fratræde før den normale periodes udløb 
eller ikke har mulighed for at deltage i 
bestyrelsesarbejdet i et længere tidsrum, indkaldes 
suppleanten for de 3 HB medlemmer, eller nyt medlem 
fra de respektive sportskommissioner, hvorefter 
Hovedbestyrelsen konstituerer sig, der fungerer indtil nyt 
valg finder sted på førstkommende 
repræsentantskabsmøde, hvor de nyvalgte indtræder i 
den sædvanlige turnus. 

 
4. Hvis en person, som besidder en valgt post i DMU og som 

ikke er på valg ved kommende repræsentantskabsmøde, 
ønsker at stille op til en anden post, skal vedkommende 
meddele dette til DMU’s Administration senest 30 dage 
inden seneste dato for anmeldelse af kandidater til det 
kommende repræsentantskabsmøde.  

 Personen skal samtidig meddele at vedkommende 
trækker sig fra posten på det kommende 
repræsentantskabsmøde.  

 Posten er herefter vakant uden for turnussen, hvilket 
meddeles klubberne i forbindelse med anmeldelses-
processen til de vakante pladser i turnussen. Der kan 
opstilles kandidater. Perioden vil være for den resterende 
periode for pladsen så den oprindelige turnus bibeholdes. 
Den pågældende varetager sin post frem til 

repræsentantskabsmødet og kan ligeledes vælge at stille 
op til sin egen post igen. 

 
5. Kandidater, der ikke opnår valg til Hovedbestyrelsen, kan 

umiddelbart opstille til suppleantvalg. 
 
6. Formanden for et udvalg udpeges for ét år ad gangen. 

Hovedbestyrelsen og formanden for det pågældende 
udvalg udpeger de øvrige medlemmer. Perioden for 
øvrige medlemmer er individuel.   

 
7. Indstilling af personer til udvalg kan ske af DMU-

klubberne, DMU-licensindehavere, Sports-kommis-
sionerne eller fra HB. Personerne behøver ikke DMU 
medlemskab (eksperter) 

 
8. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige 

repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter 
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afholdelse af denne. Udpegningen af udvalg finder sted 
inden for 14 dage herefter. De gamle udvalg fungerer 
indtil de nye er udpegede. 

 
9. Der udpeges en koordinator blandt HB- medlemmerne 

for det pågældende udvalg, som er den primære 
kontaktperson mellem udvalg og Hovedbestyrelse. 
Formanden for udvalget deltager på møder i Hoved-
bestyrelsen eller Forretningsudvalget efter behov. 

 Udvalget er ansvarlig for det specifikke område indenfor 
det af hovedbestyrelsen beskrevne arbejdsgrundlag og 
det fastlagte budget. Alle udvalg udarbejder en årlig 
skriftlig rapport 

 
10. Der kan udpeges formænd eller medlemmer til et udvalg, 

der samtidig er politisk valgte til Hovedbestyrelsen eller 

en Sportskommission. Supple-anter ligeså. Det er tilladt 
at være medlem af flere arbejdsgrupper.  

 
 

§ 5 Indkaldelse til Hovedbestyrelsesmøder 
 
Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøder foretages på 
formandens foranledning og skal i alle tilfælde foretages, 
såfremt 3 hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftligt 
forlangende derom.  
Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme. Ved 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
 

§ 6 Repræsentantskabet for DMU 
 
1. Repræsentantskabet for DMU består med stemmeret af 

formændene for samtlige under DMU stående klubber 
eller de med behørig skriftlig fuldmagt forsynede 
stedfortrædere.  

  
2. En fuldmagt kan af giveren bestemmes at gælde alle eller 

begrænses til visse definerede afstemninger, og skal af 
fuldmagtshaveren gives til repræsentantskabsmødets 
dirigent senest ved mødets åbning. 

 Den enkelte klubs repræsentant kan maksimalt have 2 
stemmer (således besidde én fuldmagt fra en anden 
klub) 

 
3. Adgang til Repræsentantskabsmødet har medlemmer af 

Sportskommissionerne, udvalg, DMU’s Ordensnævn, 
DMU’s Disciplinærnævn, Sportsudvalg og kandidater til 
valg til åbne poster. Hovedbestyrelsen kan tillade andre 

at overvære repræsentantskabsmødet.  
 
4. Kun klubber, der er stemmeberettigede på DMU’s 

repræsentantskabsmøde, og Hovedbestyrelsen kan 
anmelde kandidater til valg. 

 Anmeldelse af kandidater til valg til Hovedbestyrelsen, 
sportskommissioner, revisorer samt Ordensnævnet skal 
være DMU’s sekretariat i hænde senest 3 uger før 
repræsentantskabsmødets afholdelse. Kandidaterne skal 
have været medlem af samme klub under DMU i mindst 
6 måneder forud for valget. 

 
5. Forslag, der ønskes behandlet på 

repræsentantskabsmødet skal ligeledes være DMU’s 
sekretariat i hænde senest 3 uger før 
repræsentantskabsmødets afholdelse. 

 
6. Sekretariatet udsender følgende materiale til klubberne 

senest 14 dage før repræsentantskabsmødet:  
1. Opstillingslister for alle valg. herunder 

indstillingslister til sportsudvalg og andre udvalg, 
(for både Hovedbestyrelsen og kommissioner) 

2. Indkomne forslag opdelt efter tilhørsforhold.  
3. DMU regnskab, samt de grenspecifikke regnskaber 

og budgetforslag.  
 
 

§ 7 Ordinært Repræsentantskabsmøde for DMU 
 
1. Ordinært repræsentantskabsmøde for DMU afholdes 

hvert år i marts måned og indvarsles i unionens 
medlemsblad samt på www.dmusport.dk med mindst 8 
ugers varsel. 

 

2. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal som 
minimum indeholde følgende punkter: 
1. Konstatering af møderet og stemmetal 
2. Valg af dirigent og stemmetællere. 
3. HB’s beretning – til godkendelse. 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst 

afsluttede regnskabsår til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fremlæggelse af DMU’s strategi og primære 

aktiviteter for den kommende periode til 
godkendelse. 

7. Fremlæggelse af budget for indeværende år  
8. Fremlæggelse af forslag til kontingenter for 

medlemskategorier til godkendelse for efterfølgende 
regnskabsår 

9. Valg til Hovedbestyrelse, samt suppleant 
10. Valg af revisorer, samt suppleant 
11. Valg til Ordensnævnet, samt suppleant 
12. Eventuelt 

 
3.  Eventuelle ændringsforslag til indkomne forslag kan 

fremsættes til dirigenten under sagsbehandlingen.  
 
 

§ 8 Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde for 
DMU 

 
1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes efter 

beslutning af 1/3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, eller 
når mindst 1/3 af de under DMU stående 
stemmeberettigede klubber fremsætter skriftligt 
forlangende herom. 

 

2. Afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
skal ske senest 30 dage efter indgivelse herom. 
Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel ved 
brev til samtlige klubber sendt til de til DMU’s sekretariat 
oplyste klubadresser og skal så vidt muligt også optages 
i unionens officielle organer. Indkaldelsen skal angive 
mødets dagsorden. 

 
 

§ 9 
 
1. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset 

antallet af repræsenterede klubber. Ved vedtægts-
ændringer skal dog mindst 50 % af DMU’s klubber være 
fremmødt.  

 
2. Stemmetallet ved Repræsentantskabet beregnes 

således: Der skal i en klub være mindst 5 licens-
indehavere for, at denne er stemmeberettiget på DMU’s 
repræsentantskabsmøde.  

 Medlemstallet opgøres pr. 31. december foregående år. 
 Én repræsenteret og stemmeberettiget klub = én 

stemme, som udøves af klubbens formand eller ved 
fuldmagt.  

 I forbindelse med valg til flere poster i samme 
afstemning har hver repræsenteret og stemmeberettiget 
klub dog et antal stemmer svarende til det antal poster, 
der skal besættes. 

 Afstemninger skal på forlangende være skriftlige.  
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3. En klub er ikke stemmeberettiget hvis klubben har en 
forfalden gæld og der ikke er indgået en skriftlig aftale 
om nedbringelse af denne.  Klubben er ligeledes ikke 
stemmeberettiget hvis den indgåede aftale ikke 
overholdes.  

 
4. Til repræsentantskabsmøder for DMU kan klubbernes 

formænd eller disses stedfortrædere medtage én 
bisidder for hver sportsgren, som pågældende klub har 
aktiviteter indenfor.  

 
5. Adgang til repræsentantskabsmøderne uden stemmeret 

har DMU’s Hovedbestyrelse, sportskommissionerne, 
DMU’s Ordensnævn, DMU’s Disciplinærnævn, DMU’s 
revisorer, kandidater til valg til DMU’s hovedbestyrelse, 
og til sports-kommissionerne, D og S-licensindehavere, 

samt DMU medlemmer af Internationale kommissioner 
og udvalg og tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Andre personer kan gives adgang til møderne, såfremt 
der er givet tilladelse af DMU’s Hovedbestyrelse. 

 
 

§ 10 
 
Beslutninger om tidsplan og sted for repræsentantskabs- 
møder i DMU træffes af Hoved-bestyrelsen. 
 
 

§ 11  
 
Der føres referat fra repræsentantskabsmøderne. 
Referaterne er tilgængelige på www.dmusport.dk 
 
 

§ 12 DMU’s Ordensnævn 
 
1. DMU’s Ordensnævn består af 3 medlemmer og er DMU’s 

højeste dømmende myndighed. 
 
2. Ordensnævnet behandler alle ankesager, der vedrører 

forståelse, efterlevelse eller administration af DMU’s 
vedtægter, reglementer, regler m. v.   

 

3. Ordensnævnets medlemmer vælges af 
repræsentantskabet, for en 3-årig periode med en 
tidsforskydning på ét år. 

 Suppleanterne vælges for en 2-årig periode med en 
tidsforskydning på 1 år. Nyvalg eller genvalg af 
suppleanter skal foretages på det førstkommende 
repræsentantskabsmøde, også hvis en suppleant er 
indtrådt i udvalget. 

 Anmeldelse af kandidater, se § 6 stk. 4 
 
4. Udvalget konstituerer sig efter hvert ordinært 

repræsentantskabsmøde i DMU med en formand og en 
stedfortræder for denne.   

 
5. Valgbar er ethvert medlem af DMU. Et medlem eller en 

suppleant til Ordensnævnet må ikke samtidig være 
medlem af nogen bestyrelse, komité, udvalg eller 
lignende i organer underlagt eller tilknyttet DMU. 
Ligeledes må udvalgsmedlemmer eller suppleanter ikke 
være lønnet af DMU. Kandidater, der ikke opnår valg til 
Ordensnævnet, kan umiddelbart opstille til suppleant-
valg. 

   
6. Ingen af Ordensnævnets medlemmer eller suppleanter 

kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger 
omstændigheder, som kan vække tvivl om 
vedkommendes habilitet. 

 
 

§ 13 Reglementer  

 
1. Alle motorcykelsports og powerboat konkurrencer og alle 

sportslige forhold i øvrigt er underkastet de af DMU 
udarbejdede reglementer for almene forhold og for de 
enkelte sportsgrene. 

 
2. Juraudvalget godkender, med ansvar over for 

Hovedbestyrelsen, Alment Reglement, og regle-
menterne for de enkelte sportsgrene.  

 
3. Forslag om reglementsændringer, der berører DMU’s 

Vedtægter, skal godkendes af DMU’s repræsentantskab. 
 
 

§ 14 Sportskommissioner  
 
1. DMU etablerer nedenstående sportskommissioner:  

- Motocross 
- Off Track 
- Speedway 
- Road Racing og Drag Racing 
- Powerboat 
 

2. En sportskommission består af en formand, en 
næstformand og et kommissionsmedlem.  

 På det årlige repræsentantskabsmøde for sports-
kommissionen vælges følgende:  
- Formand for en periode på 3 år,  
- 2 kommissionsmedlemmer for en periode på 3 år,  
- 1 suppleant for kommissionen for en periode på 1 

år.  
- Formanden og de 2 kommissionsmedlemmer vælges 

i en turnus således at én er på valg hvert år. 
 
3. Kandidaterne skal have været medlem af samme klub 

under DMU i mindst 6 måneder forud for valget. 
 
4. Kandidater, der ikke opnår valg til sportskommissionen, 

kan umiddelbart opstille til suppleantvalg til den 
pågældende sportskommission. 

 
5. Kommissionen konstituerer sig med næstformand og 

evt. HB-medlem for 1 år. Dette sker ved førstkommende 
møde efter repræsentantskabsmødet. Stedfortræder for 
formanden er næstformanden.  

 
6. I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller 

kommissions- medlemmet må fratræde før den normale 
periodes udløb eller ikke har mulighed for at deltage i 
kommissionsarbejdet i et længere tidsrum, indkaldes 
suppleanten for sportskommissionen, hvorefter 
kommissionen konstituerer sig, indtil nyt valg finder sted 
på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor de 
nyvalgte indtræder i den sædvanlige turnus.   

 

7. Sportskommissionen skal bestå af D eller S- 
licensindehavere. Der kan for alle dispenseres fra D eller 
S- licenskravet mod, at vedkommende indstilles til først 
mulige D eller S-licensprøve. Hvis prøven ikke bestås, 
indtræder suppleanten Ovenstående krav ang. D eller S 
licens er også gældende for suppleanterne. 

 
8. Hvis en person, som besidder en valgt post i DMU og som 

ikke er på valg ved kommende repræsen-
tantskabsmøde, ønsker at stille op til en anden post i 
sportskommissionen skal vedkommende meddele dette 
til DMU’s Administration senest 30 dage inden seneste 
dato for anmeldelse af kandidater til det kommende 
repræsentantskabsmøde. Personen skal samtidig 
meddele at vedkommende trækker sig fra posten på det 
kommende repræsentantskabsmøde. Posten er herefter 
vakant uden for turnussen, hvilket meddeles klubberne i 
forbindelse med anmeldelsesprocessen til de vakante 
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pladser i turnussen. Der kan derefter opstilles 
kandidater. Perioden vil være for den resterende periode 
for pladsen så den oprindelige turnus bibeholdes. Den 
pågældende varetager sin post frem til 
repræsentantskabsmødet og kan ligeledes vælge at stille 
op til sin egen post igen.  

 
9. Sportskommissionen skal nedsætte sportsudvalg til at 

varetage det eller de pågældende sportslige områder.  
 Man kan godt være udpeget til mere end ét sportsudvalg. 
 
10. Sportskommissionerne skal senest ved indkaldelse til 

ordinært repræsentantskabsmøde definere hvilke 
sportsudvalg der skal besættes. Sportskommissionerne 
kan dog nedsætte yderligere sportsudvalg gennem 
sæsonen, hvis der opstår behov for dette. 

 
11. Indstilling af personer til sportsudvalg kan ske af DMU-

klubberne, DMU-licensindehavere, eller af sports-
kommissionerne. 

 
12. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige 

repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter 
afholdelse af denne. Udpegningen af udvalgene finder 
sted 14 dage umiddelbart herefter. De gamle 
sportsudvalg fungerer indtil de nye er udpegede. 

 
13. Sportskommissionen er ansvarlig for at de besluttede 

strategier og aktiviteter gennemføres indenfor de aftalte 
tidsplaner og budgetter  

 
14. Formanden for et sportsudvalg udpeges for ét år ad 

gangen. Perioden for øvrige medlemmer er individuel. 
Sportskommissionen og formanden for sportsudvalget 
udpeger de øvrige sportsudvalgsmedlemmer. Det skal 
tilstræbes at der maksimalt udpeges 4 medlemmer til 
sportsudvalgene. Dette inkluderer udpegningen af en 
kørerrepræsentant for det pågældende sportslige 
område. 

 
15. Der skal udpeges en koordinator blandt sports-

kommissionens medlemmer for det pågældende 
sportsudvalg, som er den primære kontaktperson 
mellem sportsudvalget og sportskommissionen.   

 
16. Hvert medlem af sportsudvalget har én stemme. Ved 

stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
 
17. Sportsudvalget er ansvarlig for den daglige drift af det 

enkelte sportslige område indenfor reglementet og det 
fastlagte budget. Sportsudvalget er ansvarligt for at de 
besluttede aktiviteter gennemføres som planlagt.  

 
18. Der udarbejdes en skriftlig årsrapport fra hvert 

sportsudvalg. 

 

  
§ 15 Kørerrepræsentanter 
 
1. Kørerrepræsentanter udpeges af den pågældende 

sportskommission og sportsudvalg for 1 år af gangen. 
Der skal være én kørerrepræsentant i samtlige 
sportsudvalg. 

 
2. Indstilling af kørerepræsentant til sportsudvalg kan ske 

af DMU-klubberne, DMU-licensindehavere, eller af 
sportskommissionerne. 

 
3.  Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige 

repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter 
afholdelse af denne. Udvalgene udpeges 14 dage 
herefter 

 

 
4. Kørerrepræsentanten skal være fyldt 18 år og have 

kørerlicens. (dog undtaget eventuelle micro sports-
udvalg hvor der kan udpeges en forælder som 
repræsentant). 

 
 

§ 16 - Repræsentantskabet for en sports-
kommission 

 
Repræsentantskabet for en sportskommission består af 
formændene for de under DMU stående klubber, som har 
aktiviteter inden for den pågældende sportsgren, eller med 
behørig skriftlig fuldmagt forsynede stedfortrædere. 
 
Angående fuldmagt se § 6 stk. 2 
 
 

§ 17 Ordinært Repræsentantskabsmøde for en 
sportskommission 

  
1. Ordinært repræsentantskabsmøde for sports-

kommissionen afholdes hvert år i marts måned og 
normalt umiddelbart efter DMU’s repræsentant-
skabsmøde. Mødet indvarsles i unionens officielle organ 
og på www.dmusport.dk med mindst 8 ugers varsel. 

 
2. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal som 

minimum indeholde følgende punkter: 
1. Konstatering af møderet og stemmetal. 
2. Valg af dirigent og stemmetællere. 
3. Sportskommissionens beretning til godkendelse 
4. Behandling af revideret regnskab for det sidst 

afsluttede regnskabsår til efterretning 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og 

primære aktiviteter for den kommende periode til 
godkendelse. 

7. Fremlæggelse af budget for det indeværende år 
8. Valg til sportskommissionen samt suppleant  
9. Eventuelt 

 
3. Behandlingen af budgetforslaget må ikke føre til beslut-

ninger, der ændrer i budgettets bundlinje resultatet. 
 
Eventuelle ændringsforslag til indkomne forslag kan 
fremsættes til dirigenten under sagsbehandlingen. 
 
 

§ 18 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde for 
en sportskommission 

 
1.  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde for en 

sportskommission indkaldes efter beslutning af 2/3 af 
sportskommissionens medlemmer, eller når mindst 1/3 
af de under sportskommissionen hørende stemme- 
berettigede klubber fremsætter skriftligt forlangende 
herom. Omkostningen herfor afholdes af 
sportskommissionen. 

 
2.  Afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 

skal ske senest 30 dage efter anmodning herom. 
Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel ved 
brev til samtlige klubber sendt til de til DMU’s sekretariat 
oplyste klubadresser og skal så vidt muligt også optages 
i unionens officielle organer. Indkaldelsen skal angive 
mødets dagsorden. 

 
 

§ 19 
 
1. Repræsentantskabet for en sportskommission er 
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beslutningsdygtigt uanset antallet af repræsenterede 
stemmer.      

 Stemmetallet ved en sportskommissions repræsentant-
skabsmøde beregnes således: Én repræsenteret og 
stemmeberettiget klub = én stemme, som udøves af 
klubbens formand eller ved fuldmagt.  

 I forbindelse med valg til flere poster i samme 
afstemning har hver repræsenteret og stemme-
berettiget klub dog et antal stemmer svarende til det 
antal poster, der skal besættes. 

 
2. Der afvikles repræsentantskabsmøder indenfor hver 

Sportskommission.   
 
3. For at en klub er stemmeberettiget, kræves, at den 

pågældende klub råder over mindst 5 licensindehavere 

beregnet som en sum af kørere indenfor sportsgrenen 
(sportskommissionen). Antallet af licensindehavere 
opgøres pr. 31. december det foregående år. 
Afstemninger skal på forlangende være skriftlige.  

 
4. Adgang til en sportskommissions repræsentantskabs-

møde uden stemmeret har medlemmer af den 
pågældende sportskommissions, medlemmer af 
nedsatte sportsudvalg under sportskommissionen, 
medlemmer af DMU’s hovedbestyrelse og de af 
hovedbestyrelsen nedsatte udvalg , ordensnævnet, 
disciplinærnævnet, kandidater til valg til pågældende 
sportskommissions bestyrelse samt D- og S-
licensindehavere inden for den pågældende sportsgren. 
Sportskommissionen kan tillade andre at overvære 
mødet. 

 
 

§ 20 Gennemførsel ved valg  
 
1. Valg foretages på de respektive 

repræsentantskabsmøder til de i § 4 (Hovedbestyrelse), 
og  
§ 14 (Sportskommission), §12 (Ordensnævn), §22 
(Revisorer) nævnte poster.   

 
Afstemning foregår skriftligt, hvis der er opstillet flere 
kandidater til et valg, end der er ledige poster. 
 
2. For at blive valgt til en formandspost skal der opnås fuld 

majoritet minimum (mindst 50 % af de afgivne stemmer 
+ 1 stemme, oprundet til det nærmeste hele antal) af 
klubbernes stemmer.  

 Blanke stemmer tæller som afgivne stemmer. 
 
3. Hvis positionen for formanden ikke er afgjort efter første 

runde gennemføres de nødvendige runder, kandidaten 
med færrest stemmer hver gang - udgår. Forekommer 
der stemmelighed, foretages omvalg og herefter ved 

lodtrækning. 
 
4.  For at blive valgt til en anden post, kræves simpel 

majoritet. Forekommer der stemmelighed, foretages 
omvalg og herefter ved lodtrækning. 

 
5.  I tilfælde, hvor der foretages valg til flere poster i 

samme afstemning, og der er opstillet flere kandidater, 
end der er ledige poster, afgøres valget ved simpel 
majoritet. Forekommer der stemmelighed, foretages 
omvalg og herefter ved lodtrækning. 

 Der kan i sådanne afstemninger ikke afgives mere end 
én stemme på samme kandidat. 

 

 
§ 21 DMU’s Talent og Eliteudvalg  
 
1. Hovedbestyrelsen udpeger Formanden for Talent og 

Eliteudvalget der samtidig er DMU’s Talent og Elite 
Koordinator og medlem af Team Danmark Styregruppen. 

 
2. Ligeledes udpeges i alt 5 4 repræsentanter, én fra hver 

sportskommission, som medlemmer af Talent og 
Eliteudvalget.  

 Repræsentanterne skal vælges mellem repræsen-
tanterne der er valgt i Hovedbestyrelsen. 

 
3. Talent og Eliteudvalget har med reference til 

Hovedbestyrelsen ansvaret for DMU’s samlede Talent og 
Elitesatsning, såvel den sportslige og administrative del 
som de økonomiske rammer herfor. 

 
 

§ 22 Økonomi 
 
1. Regnskabsåret er kalenderåret. 
  
2. DMU’s Hovedbestyrelse godkender budgettet for det 

kommende år for alle aktivitetsområder inden 31. 
december 

 
3. Regnskabet for DMU og de enkelte sportskommissioner 

skal revideres af to revisorer, der vælges på DMU’s 
repræsentantskabsmøde for 1 år ad gangen. Ligeledes 
vælges en revisorsuppleant for ét år ad gangen.   

 Kandidater, der ikke opnår valg til revisor, kan 
umiddelbart opstille til suppleantvalg, såfremt 
vedkommende selv ønsker det.   

 Anmeldelse af kandidater, se § 6 stk. 3 
 
 

§ 23 
 
1. Hovedbestyrelsen træffer bestemmelse om afholdelse af 

udgifter til sekretariatet og anden administration. 
 
2. Rejser, møder eller lignende, der forårsager udgifter for 

DMU, skal forud være godkendt af Hovedbestyrelsen.  
 
3. Alle spørgsmål om køb og salg af fast ejendom skal dog 

forelægges repræsentantskabet til afgørelse. 
 
4. DMU forpligtes kontraktligt ved underskrift af mindst 2 

hovedbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med 
formanden eller næstformanden. 

 
5. Den enkelte sportskommission kan ikke indgå kontrakter 

uden godkendelse af Hovedbestyrelsen, samt 
underskrifter ift. Stk 4 samt den pågældende formand for 
sportskommissionen 

 
 
§ 24 Kontingenter  
 
1. Alle medlemmer af klubber under DMU skal betale 

kontingent til unionen via klubkontingentbetalingen 
 
2. DMU’s ordinære repræsentantskabsmøde kan etablere 

forskellige kategorier af medlemskab med tilhørende 
kontingentsatser, som oplyses i det årlige priscirkulære. 

 
3. Klubberne afregner kontingentbetalingen til DMU pr. 

medlem af klubben i henhold til medlemskategorierne. 
 
 

§ 25 Daglig drift  
 
DMU’s daglige forretninger varetages af et af 
Hovedbestyrelsen ansat personale under ledelse af en 

General Sekretær. 



DMU Vedtægter  Gældende fra d. 04-03-2017  

 Side 6 

 
 

§ 26 Forretningsudvalg  
 
1. Til at varetage kontakten mellem Hovedbestyrelsen og 

administrationen samt varetage den løbende 
overvågning af unionens drift og økonomi og træffe 
dispositioner i verserende sager er der af 
Hovedbestyrelsen nedsat et forretningsudvalg. 

  

2. Forretningsudvalget arbejder under ansvar over for 
Hovedbestyrelsen og består af DMU’s formand og 2 
Hovedbestyrelsesmedlemmer, som vælges årligt blandt 
de politiske valgte af hovedbestyrelsen samt DMU’s 
General Sekretær (uden stemmeret).  

 Hovedbestyrelsen skal holdes informeret om alle 
dispositioner truffet af Forretningsudvalget. 

 
 

§ 27 Optagelse af en klub under DMU 
  
1. En klub, der ønsker optagelse i DMU, indsender til DMU’s 

sekretariat optagelsesbegæring bilagt 1 eksemplar af 
klubbens vedtægter og fuldstændig medlemsfortegnelse.  

 
2. Det er en betingelse for optagelse i DMU, at klubben kan 

afgive dokumentation for et medlemstal på mindst 15.  
 
3. Det er endvidere en betingelse, at klubben ledes af en 

lovligt valgt bestyrelse, hvis medlemmer løser 
medlemskab af DMU.  

 
4. Optagelsesbegæringen sendes til samtlige klubber med 

en indsigelsesfrist på 14 dage. Fremsættes der ikke 
indsigelse, betragtes klubben som optaget. 

 
5. Såfremt der fremsættes indsigelse, kan 

optagelsesbegæringen først behandles ved et ordinært 
repræsentantskabsmøde for DMU. For optagelse kræves 
simpel majoritet blandt de afgivne stemmer. 

 
 

§ 28 Begrænsninger i medlemskab og 
licenserhvervelse 

 
1. Ingen kan være eller blive optaget som medlem af en 

klub under DMU, medmindre den pågældende har betalt 
skyldigt kontingent eller anden gæld til DMU eller andre 
klubber under DMU. 

 
2. En person, som af en given årsag er ekskluderet som 

medlem af en klub, kan indbringe afgørelsen for DMU’s 
Disciplinærnævn (Klage) . Efterfølgende anke til DMU’s 
Ordensnævn er mulig. 

 
3. En person, som af en given årsag er ekskluderet som 

medlem af en klub, kan søge medlemskab henholdsvis 
forblive som medlem af en anden klub.  

 
4. Beslutninger om sådant medlemskab kan indbringes for 

DMU’s Disciplinærnævn (Klage). Efterfølgende anke til 
DMU’s Ordensudvalg er mulig. 

 
5. Ingen kan få udstedt official- eller kørerlicens gennem 

DMU, hvis den pågældende er i restance eller gæld til 
DMU eller klubber under DMU. 

 
 

§ 29 Eksklusion  
 
1. En klub eller et medlem, der vægrer sig ved at acceptere 

en af DMU idømt sanktion, eller som på anden måde ikke 

retter sig efter de af DMU meddelte påbud eller 
forskrifter, kan ekskluderes af et 
repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de 
repræsenterede klubber stemmer derfor, eller kan af 
DMU’s Disciplinærnævn sættes i karantæne, indtil et 
repræsentantskabsmøde er afholdt. 

 
 
 

§ 30 Udgået 
 
 

§ 31 Veteranmotorcykelklub 
 
Der kan direkte til DMU tilsluttes én veteranmotorcykelklub. 
Klubbens område omfatter alene veterankøretøjer og 
arrangementer af løb for sådanne, og klubben er kun 
stemmeberettiget i forhold dette vedrørende.  
Medlemmerne af veteranmotorcykelklubben kan ikke løse 
licens herigennem. 
 
 

§ 32 Touring 
 
Der kan direkte til DMU tilsluttes én touringorganisation. 
Dennes område kan alene omfatte aktiviteter for 
touringkøretøjer og arrangementer af løb for sådanne. 
 
 

§ 33 Udmeldelse 
 
1. Udmeldelse af en klub af DMU skal være vedtaget på 

vedkommende klubs generalforsamling og kan kun finde 
sted til en 1. januar.  

 
2. Udmeldelse skal meddeles skriftligt til DMU’s sekretariat 

inden 15. december og ledsages af en udskrift af 
forhandlingsprotokollen om beslutningen.  

 
 

§ 34 Medlemsblad 
 
1. DMU udgiver et medlemsblad og opretholder et websted 

som bindeled og frigørende meddelelsesmiddel til 
klubber og medlemmer. 

 
2. DMU’s Repræsentantskab træffer efter Hoved-

bestyrelsens indstilling nærmere bestemmelse herom. 
 
 

§ 35 Lyd og Billedrettigheder 
 
1. DMU besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til 

ethvert arrangement, som afvikles i henhold til unionens 
love og reglementer. Unionen besidder endvidere de 
kommercielle rettigheder til ethvert arrangement, som 
DMU selv afvikler eller lader afvikle i henhold til love og 
reglementer. Ansøgning om anvendelse af materiale skal 
godkendes af DMU’s Administration 

 
2. Rettighederne omfatter radio- og Tv-transmission, 

video- eller dvd optagelse og distribution, transmission 
via Internet eller Intranet, mobiltelefoni eller et hvilket 
som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne 
formidle lyd og billeder fra unionens løbs arrangementer 
til offentligheden.  

   
 

§ 36 Vedtægtsændringer 
 
1. Ændringer af DMU’s vedtægter kan foretages på et 

ordinært repræsentantskabsmøde såvel som 
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ekstraordinært.  
Bestemmelser og ordlyd i disse vedtægter, som 
strider mod DIF’s love, kan dog ændres af 
hovedbestyrelsen. 

  
2. Til vedtagelse af ændringer kræves 2/3 majoritet af de 

afgivne stemmer. Ligeledes skal minimum 50% af DMU’s 
klubber være repræsenteret. 

 
 

§ 37 Opløsning 
 
1. Opløsning af DMU kan kun finde sted på et i den 

anledning indkaldt repræsentantskabsmøde, og til 
vedtagelse kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer 

 
2. DMU’s midler fordeles til almennyttige og velgørende 

formål. 
 
3. Det møde, der vedtager opløsningen, skal tage 

bestemmelse om arkivets skæbne. 
 
 

§ 38 lkrafttrædelse 
 
Disse vedtægters ikrafttrædelsesdato er 7. november 1993 
efter afholdelsen af DMU’s ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde. 
Vedtaget på DMU’s ordinære repræsentantskabsmøde 14. 
marts 1993. 
Disse vedtægters ikrafttrædelsesdato er 6. marts 2010. 
Vedtaget på DMU’s ordinære repræsentantskabsmøde 7, 
marts 2009. 
Ændringer er vedtaget på DMU’s ordinære 
repræsentantskabsmøde 6. marts 2010. 
Ændringer er vedtaget på DMU’s ordinære 
repræsentantskabsmøde 5. marts 2011. 
Ændringer er vedtaget på DMU’s ordinære 
repræsentantskabsmøde 1. marts 2014. 
Ændringer er vedtaget på DMU’s ordinære 
repræsentantskabsmøde 4. marts 2017. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


