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Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) 

HB Møde:  03-17 

Mødedato: 04-04-2017 – Fjelsted Skovkro 
Til stede:   Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch  

(JB), Hans Jørn Beck (HJB), Asger Pedersen (AP), Anita Silkær (AS), Jonas Nygaard 
(JN), Rudi Steen Hansen (RSH), Brian Berthelsen (BB), Lasse Oxbøll (LO). 

Tilhører:  Mikael Mølgaard (MM) og Jan Jensen (JJ) - Powerboat 
Ikke tilstede: Palle Lind (PL) 

Referent:  Jonas Nygaard 

___________________________________________________________________ 

  Ansv. 

1.  Velkomst v/Formand Jørgen Bitsch 

Velkommen til HB mødet og tak for et velafholdt repræsentantskabsmøde i Horsens. I dag 

skal vi også byde velkommen til Dennis Skytte Bechmann (HB) Lasse Oxbøll (MX) og Rudi 

Steen Hansen (SPW), som er nye medlemmer af Hovedbestyrelsen. 

Velkommen til et godt møde. 

JB 

2.  Konstituering af DMU’s Hovedbestyrelse 

I Hovedbestyrelsen har der været udskiftninger på forskellige poster: Dennis Skytte 

Bechmann indtræder i hovedbestyrelsen som afløsning for Hovedbestyrelsesmedlem Poul 

Hjorth. SK MX kommissionsmedlem Lasse Oxbøll indtræder som hovedbestyrelsesmedlem 

som afløsning for SK MX Kommissionsmedlem Jesper G. Larsen. SK SPW 

kommissionsformand Rudi Steen Hansen indtræder i Hovedbestyrelsen som afløsning for 

SK SPW Kommissionsformand Stefan Kristjansson. 

Ole Hansen blev genvalgt som Næstformand i DMU. 

Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Dennis Skytte Bechmann samt Jonas Nygaard blev udpeget til 

Forretningsudvalget. 

Udvalg under HB blev som følger: 

Disciplinærnævnet  

 Formand: Poul Hjort 

 MX: Jens Steffensen 

 Speedway: Ole Nørskov 

 OT: Rene Danielsen 

 RR: Jens Olaf Hersom 

 Powerboat: Helle Mølgaard 

Miljøudvalg 

 Formand: Dennis Skytte Bechmann 

 MX: Jesper Rasmussen 

 Speedway: Leif Petersen 

 OFT vender tilbage 

 RR: John Klint 
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 HB: Jørgen Bitsch og Jonas Nygaard 

Talent og Eliteudvalg  

 Udpegning sker ifølge vedtægter for Talent & Elite området  

Sikkerhedsudvalg 

 Formand: Jørgen Bitsch 

 MX: Lasse Oxbøll 

 Speedway: Leif Petersen 

 OT: Hans Jørn Beck 

 RR: John Klindt 

Powerboat udvalg: 

 Formand: Mikael Mølgaard 

 Jan Jensen 

 Helle Mølgaard 

 HB: Jørgen Bitsch og Jonas Nygaard 

Juraudvalg 

 Formand: Ole Hansen 

 Mogens Voigt 

 Camilla Friberg (sekretær) 

IT udvalg 

 Formand: Jørgen Bitsch 

 Jesper Holm 

 Stefan Kristjansson 

 Jonas Nygaard 

Uddannelsesudvalg 

 Formand: Lea Kahlke Hansen 

 Jesper Holm 

 Jonas Nygaard 

Medlemmer af Historisk Udvalg (HU) og Hædersbevis (HÆ) blev genudpeget. 

 

3.  Siden sidst – Velkomst v/formanden 

Tak for et velafholdt Repræsentantskabsmøde 2017. Vi har modtaget flot feedback fra 

klubberne og specielt vores hædersceremoni af frivillige og udøvere var i særklasse. Tak til 

administrationen for planlægning og arbejdet med Repræsentantskabsmødet. 

Vi er alle bekendt med Doping og Matchfixing, noget vi kommer til at sætte mere fokus på 

i løbet af året i samarbejde med Anti Doping Danmark. Siden sidst har vi modtaget en sag 

fra NMF, noget vi i DMU ser meget alvorligt på. De involverede parter er blevet kontakt og 

herefter vil NMF konkludere på sagen, som HB vil blive informeret omkring efterfølgende. 

I MX har vi modtaget en sag til disciplinærnævnet. Det er altid en udfordring i personsager, 

hvem har gjort hvad og hvorfor. Vi skal altid rette disse sager til Disciplinærnævnet som er 

DMU’s uvildige organ til objektive undersøgelser. Ligeledes skal det drøftes omkring 

håndtering af dommerrapporter, hvem, hvor og hvor skal man kunne se disse i forhold til 

JB 
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offentliggørelse. HB vil drøfte dette yderligere. 

Desuden har den seneste tid budt på udfordringer i forhold til DMU`s Ulykkesforsikring og 

forlængelse heraf. De seneste 2 år har DMU haft flere større skader, hvilket desværre har 

udfordret vores ulykkesforsikring og vilkår, dog er der fundet en tilfredsstillende løsning, 

hvor Chubb Forsikring overtager Ulykkesforsikringen fra og med 1. april 2017. Chubb 

overtager ved samme lejlighed også ulykkesforsikring af kørere som deltager 

internationalt. Chubb har åbnet for muligheden for tillægsforsikringer, herunder 

hjemrejse/transport forsikring, tillægsulykkesforsikring, vandsport mv. til individuelt salg. 

JN/OH vender tilbage med mere information. 

Ulykkesforsikringen ser ud som følger: 

Forsikringens dækningsomfang (2017): 
- Dødsfald: DKK 50.000 
- Invaliditet: DKK 650.000 
- Tandskade: 100.000* 
- Krisehjælp: maks. DKK 75.000 
- Transportudgifter: DKK 3.500 
- Hjælpemidler: DKK 35.500 

*Der tilbydes en maks. forsikringssum for tandskader på DKK 100.000 – ellers efter 
regning. 

JB informerede herefter omkring DMU’s Organisations og ledelsesprincipper vedhæftet 

som bilag til referatet. 

JB fremlagde herefter FU –referat 04/17, som blev godkendt af HB. 

4.  Nyt fra Sportskommissionerne 

SPW: RSH nævnte at han ser frem til at arbejde med dansk SPW, og glæder sig til at 

arbejde sammen med nogle dygtige medlemmer af SK’et. 

SK SPW afholdte møde 23. marts og har udpeget følgende personer til udvalg under SK 

SPW: 

Rundbaneudvalg 

 Frank Hansen, formand 

 Peter Salk 

 Bjarne Sørensen 

 Brian Beyer 

Reglementsudvalg: 

 Formand: Lone Simonsen 

 Thorkild Vestergaard 

 Peter Frahm 

Teknisk udvalg: 

 Ole Jakobsen, formand 

 Jens Pedersen 

 Henrik Jensen 

 Allan Jensen 

 Per Wiekhorst 

SK 

RSH 
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 Jens Kjærgaard 

Turnerings Administrationen (TA) 

 Thorkild Vestergård 

 Ib Christiansen, DSL 

 Lars Christensen 

Rekruttering og udvikling: 

 Karin Bæk, formand 

 Dennis Mortensen 

 Jimmi Grensteen 

 Thomas Nagel 

 Kenneth Emil Nielsen 

Kalenderudvalg: 

 Torben Hansen 

 Thorkild Vestergård 

Banesyn, miljø- og sikkerhedsudvalg: 

 Formand: Leif Petersen 

 Chris Nielsen 

 Vivi Jepsen 

 Ole Lange 

 Jesper Jensen 

 Niels Lorentsen 

RR/DR: JH kunne informere at der er sket en fornyelse i gruppen omkring RR/DR i AMK, 

det bliver godt med nye kræfter i sporten, hvilket er meget positivt. 

SK’et har de seneste måneder arbejdet med ny licens struktur for RR, hvilket betyder at 

det er blevet nemmere at køre RR også i promotorregi.  

Derudover har vi en spændende RR kalender på plads, med Mini RR på plads, hertil skal 

det nævnes at John Klint har gjort et stort arbejde med lydmåling/godkendelse til baner i 

Vojens og Skærbæk. 

SK RR/DR har udpeget følgende personer til udvalg under SK RR/DR: 

Sportsudvalg road racing 

 Medlem: Arne Christiansen (FMS) 

 Kørerrepræsentant: Benjamin Andersen 

Sportsudvalg dragracing 

 Medlem: Jens Olaf Hersom 

 Medlem: Palle Lind 
 
MX: Sæsonen er kommet godt i gang, specielt er det fantastisk med de flotte resultater fra 

EM i Næstved, vi har mangle talenter som banker på døren. Sk’et afholder årets første SK 

møde efter DMU’s Repræsentantskabsmøder den på 6/4. 

SK MX har udpeget følgende personer til udvalg under SK MX: 

SU MX:  

 Morten Juel Rasmussen (formand) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JH 
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 Kenneth Frandsen 

 Peter Guldberg Johansen 

 Lars Christoffersen  

 Simon Wulff (kørerrepræsentant) 

SU Quad:  

 Peter Kristoffersen (formand) 

 Karsten Sølvsten 

 Martin Fogdal 

 Michael Blom (kørerrepræsentant) 

SU Classic: 

 Kurt Vad (formand) 

 Per Sadolin Pedersen 

 Jens Bakman-Skovsen 

SU Event:  

 Martin Wigh Knudsen (formand) 

 Mikkel Wendelboe  

 Jacob Thune 

 Martin Skov Jensen 

OFT: Trial og Enduro sæsonen er godt i gang, hertil har vi et spændende Trial projekt på 

Fyn, hvor vi er ved at etablere en bane til træning med støtte fra DMU. 

SK MX har udpeget følgende personer til udvalg under SK MX: 

Trial udvalg: 

 Formand Hans Jørn Beck  

 Dan Jørgensen EKD 

 Thomas Ertmann RTS 

 Ricco Krog KMCK 

Enduro udvalg: 

 Formand Dan Uno EDV 

 Anita Silkjær EKD 

 Rene Danielsen FMS  

 Martin Nielsen EDK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

HJB 

5.  Powerboat 

Formand for Powerboat udvalget under DMU, informerede omkring de mange positive 

tilbagemeldinger som man har modtaget efter optagelsen i DMU. Dette gælder kører, 

andre DMU klubber samt Kommuner som har vand/søer og er derved ønsker at få flere 

aktiviteter til kommunen. 

Første træningsarrangementer afholde den 22-23 april, som ligger i forlængelse af DMU 

Race Day, her kan nye kører prøve kræfter med Jetski vandsporten. 

Licenspriser for Powerboat et fremsendt HB til godkendelse. HB godkendte prisstrukturen 

som tager udgangspunkt i sporten som ”test år”, og derved vil der blive lavet en 

konsekvens beregning mod 2018, for at sikre indtægter og omkostninger i forbindelse 

med aktiviteten.  

MM 
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6.  DMU´s Administration 

Status Administration 

Prioriteringer 1. halvår 2017 

På seneste FU møde, blev det aftalt at der arbejdes med følgende 
prioriteringer/fokusområder for sekretariatet for det kommende 1. halvår: 

 Status - DMU Løbskalender (IT opgraderings – går live april -> RS i SPW kommer) 

 ATK MX/SPW godt i gang (vel afholdte klubbesøg -> værdi i klubberne) 

 Marketing og sponsorater (pt. tegnet sponsorater for 90.000 kr.) 

 Klubmedlemskab 2017 -> God start med udbetalinger for hver 2 uge. 

 Generelt en god sæsonstart for klubberne 
 
DMU Race Day 

 Status på tilmeldte klubber: Der er 17 speedwayklubber, 15 motocrossklubber og 
en enkelt dragracingklub.  

 Tre motocrossklubber har selv henvendt sig siden Repræsentantskabsmødet og er 
blevet tilmeldt.  

 Markedsføringen på de sociale medier. 

 Løbende opdateringer til HB/SK’er + klubberne omkring Race Day 

 For de tilmeldte klubber er følgende side vigtig: 
http://dmusport.dk/services/klubbens-vaerktoejskasse/dmu-race-day/ 

 For de nye motorsportsinteresserede er følgende side vigtig: www.dmu-
raceday.dk  

 Brug #DMURaceDay til at markedsføre dage 
 

JN 

 

 

 

 

 

 

7.  Økonomi 

Medlemmer og Licenser 31. marts 2017: 

2017

01.01 01.01

31.03 31.03

MEDLEMMER I ALT 5.819     4.493     

KØRERLICENSER I ALT 2.873     2.816     -57         

MotoCross 2.159     2.082     -77         

Trial 95          81          -14         

Enduro 100        124        24          

Road Racing 69          101        32          

Drag Racing 21          20          -1           

SuperMoto 26          19          -7           

Speedway 348        332        -16         

Medlems- & Licensstatistik

2016

 

JB 
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Licens økonomi pr. 31.marts 2017: 

 

 

Vi ligger desværre en smule bagefter samme tid sidste år. I forhold til budgetteret, ligger 
der en periodisering, som er årsagen til differencen på den total forskel i 2017. Dog er det 
meget positivt med RR/DR som kan tilgodeskrives en stigning på 32 licenser samt Enduro 
med 24 licenser. Vi følger udviklingen i licenser og økonomi nøje de næste par måneder. 

8.  DMU Vision og Strategi 

Den nye støtte struktur hos DIF samt DMU’s Vision 2020 blev gennemgået og aktiviteterne 
siden sidste HB møde. I denne proces har det været vigtigt at disse 2 strukturer bliver lagt 
sammen i et samlet dokument og derved en mere ensartet struktur.  

 
 
 
JB nævnte at de enkelte SK’er primært at skal fokuserer på pkt. 3, som er DMU’s 
rekrutteringsspor for nye medlemmer.  
JB/JN vil afholde møde med den enkelte SK’er omkring prioriteringer og handlingsplaner 
for det videre arbejde. 
  
Ovenstående DMU Vision 2021 blev godkendt af HB. 
 

JB 

 

 

9.  DMU Events 

Omkring DMU events, vil MGT løbende invitere de enkelte SK formænd til et 
planlægnings/opfølgningsmøde, omkring forventninger og prioriteringer til kommende 
event og arrangementer. 
 
DMU har følgende events i 2017: 

JB 
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Event   Hvor Dato 
   
DMU Race Day  Hele landet 22. april 2017 
   
Classic Race Aarhus  Aarhus 19. maj 2017 
Speedway Grand Prix, fanzone Horsens 14. juni 2017 
   
Historic Grand Prix i road racing København Start august 
   
DM-finale i speedway (indv./ hold)  4. aug. (indv.) og 28. aug. (hold) 
   
Drivers Event                            Roskilde 11. september 2017 
   
Dansk Motorsport Award                           Herning Start februar 2018 
Supercross Freestyle Show                           Herning Start februar 2018 
Motormesse                            Herning Start februar 2018 
   
PSE-Parts DM MX-serien    (5 afd. DM afdelinger) 
 
HB drøftede endvidere deltagelsen i Dansk Motor Award. Der er bred enighed i HB om 
DMU’s deltagelse i eventen, dog skal det overvejes hvordan vi sikre at vores kører og 
frivillighed generelt bliver præsenteret på den bedste mulige vis. 
JN vil sammen med MGT drøfte konceptet og økonomi med CEC. 
 

10.  Reglements- og vedtægtsændringer 

Alment Reglement 
OH informerede omkring ændringer til Alment Reglement: 
Ændringer til HB beslutning 2017  
5.4 
Baneprøve 
Den prøveudpegede bliver ikke altid udpeget af SU. Kan nøjes med at være udpeget. 
Slettes at SU udpeger. I MX er alle S og D’er udpeget.  
Ønske fra Asger. 
  
5.5.1 
Krav om træningsleder ved træning i udlandet? 
Forslag: 
Der må trænes i udlandet i lande som er medlem af FIM eller FIM Europe og klubben er 
medlem af den lokale union i landet. Den lokale klubs retningslinjer skal følges. Ved evt. 
skade kontaktes formanden for egen klub for udfyldning og indsendelse af 
skadesanmeldelse til DMU. 
  
14.5 
Det skal nævnes hvem der udfylder skadesanmeldelser ved træning. 
Forslag fra AP. En mangel i reglementet. 
 
HB godkendte ændringerne, og OH vil fremsende endelig version til udsendelse. 
 
DMU’s vedtægter 
Til seneste DMU Repræsentantskabsmøde i MX, blev der drøftet DMU’s vedtægter, 
herunder formålsparagraf og i hvilket omgang klubberne er stillet i forhold til denne. 
Blandt HB varder enighed om at DMU ikke kan bestemme over klubbernes aktiviteter, 

OH 
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herunder i hvilket omfang de ønsker at have supplerende aktiviteter. 
 
Straffe til unge under 15 år 
HB drøftede første behandling omkring tiltag til sanktioner med udgangspunkt i 
Ordensnævntes rapport. Punktet medtaget til kommende HB møde for videre drøftelse. 
 

 

 

JB 

 

11.  HB spørgeskema 

HB drøftede den interne spørgeskemaundersøgelse, som er hentet med inspiration fra 
DIF’s formands seminar i januar. 
Overordnet set er der god rum og retning omkring arbejdet i hovedbestyrelsen. 
Et af forbedringspunkter vil være HB og sammensætningen som team samt den interne 
oplæring/viden når man indtræder i hovedbestyrelsen. 
JB/JN vender tilbage med tiltag til videre drøftelse. 
 

JB 

 

12.  Referater siden sidste HB møde 

a. HB 03/17 (Godkendt af HB) 
b. FU 04/17 (Godkendt af HB under pkt. 1) 
c. SK SPW 03/17 (Godkendt af HB) 
d. SK SPW Repræsentantskabsmøde (Godkendt af HB) 
e. SK MX /SK MX SU 02/17 (Godkendt af HB) 
f. SK MX 03/17 (Godkendt af HB) 
g. SK MX Repræsentantskabsmøde (Godkendt af HB) 
h. SK OFT 02/17 (Godkendt af HB) 

 
Der var ikke yderligere kommentarer fra HB  
 

JB 

13.  Næste møde 

Næste HB 04/17, tirsdag den 13. juni 2017 kl. 17.00, Fjelsted Skovkro. 
Øvrige HB møder: 
02-09-2017 HB 05/17 Dagsmøde 09.00 (lørdag) 
18-11-2017 HB 06/17 Dagsmøde 09.00 (lørdag) 

JB 

 


