
 
 
 
 
 

 
 

Repræsentantskabsmøde lørdag d. 4. marts 2017 kl. 09:00  
på Hotel Scandic Bygholm Park I Horsens 

 

DAGSORDEN 
 

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 
 Præsentation af Powerboat/jetski 
 Forslag 1, jf. bilag, fremsat af Hovedbestyrelsen 
 

6) Fremlæggelse af DMU´s strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til 
godkendelse  

 

7) Fremlæggelse af budget for indeværende år   
 

8) Fremlæggelse af forslag til kontingenter for medlemskategorier til godkendelse for 
efterfølgende regnskabsår - Forslag: Uændret 

 

9) Valg til Hovedbestyrelse samt suppleant 
 

 a) Valg af 1 hovedbestyrelsesmedlem for 3 år  
  Opstillet: Dennis Bechmann Skytte 
                                  

 b) Valg af 1 suppleant for hovedbestyrelsesmedlem for 1 år 
  Opstillet: Poul Hjorth 
 

10) Valg af revisorer samt suppleant 

 a) Valg af 2 revisorer for 1 år 

  Opstillet: Svend Panse 
                 Bjarne Fjord 

 b) Valg af 1 suppleant for 1 år 

  Opstillet: Vakant 
 

11) Valg til Ordensudvalget samt suppleant 
 

 a) Valg af 1 medlem for 3 år 
  Opstillet: Bent Andersen 
  
 b) Valg af 1 suppleant for 2 år 
  Opstillet: Bjarne Fjord 
                  
  
12) Eventuelt 
 - Kort gennemgang af Alment Reglement 2017 



  
 
 
 
 
 
 

 

 
BILAG - F R E M S Æ T T E L S E 

 

a f 
 

F O R S L A G   
 
 

til behandling på Repræsentantskabsmøderne  
lørdag d. 4. marts 2017 

 
 

Danmarks Motor Union  x 
  

Sportskommission Off Track  

Sportskommission Motocross  

Sportskommission Road Racing  

Sportskommission Speedway  

  
       (Sæt kryds) 

Forslag: 
 

DMU´s Hovedbestyrelses Anbefaling til optagelse af Powerboat i DMU 

DMU har modtaget ansøgning fra Dansk Jet Sport Union (DJSU) om optagelse i DMU som DMU´s Hovedbestyrelse 
har behandlet og nu indstiller til DMU´s Repræsentantskab.  

DJSU har fremsendt ønske om optagelse af deres 3 klubber, som har en medlemstegning på ca. 80 aktive 
medlemmer i dag. På landsplan findes der ca. 2.000 jetski, så der forventes at være et spændende potentiale i forhold 
til medlemstilgang. 

I forbindelse med DMU’s Vision 2021, hvor Danmarks Idrætsforbund (DIF) anbefaler og forventer forbundene, at 
arbejde med nye aktiviteter og idrætstrends, er dette en god mulighed for at øge aktiviteterne og medlemsbasen.  

Der er flere punkter hvor Jetski aktiviteterne er meget lig andre aktiviteter i DMU. Dette er specielt indenfor motocross, 
hvor der er flere motocross kørere, som nu dyrker Jetski på VM niveau og er med i top 10 i verden.  

På baggrund af henvendelsen fra DJSU har DMU besluttet at anbefale til DMU´s Repræsentantskab at DMU´s 
vedtægter ændres til at omfatte Powerboat, som er den internationale betegnelse for Jetski, Vandscooter og andre 
motordrevne fartøjer, som på sigt også kan være interessante.  

DMU vil ligeledes ansøge om optagelse i det Internationale forbund for powerboat og herved repræsentere denne 
sport i Danmark og under DIF og internationalt. 

I DMU har vi gennem flere år fulgt vores kollegaer i Norge hvor Powerboat er under Norges Motor Forbund (NMF), og 
der er kun gode erfaringer fra Norge omkring fælles interesser, samarbejde og kommercielle muligheder.  

Der vil blive udarbejdet en implementeringsplan for Powerboat heunder specifikt Jetski og Vandscooter for 2017 og 
det forventes et der vil blive etableret en Sportskommission for Powerboat på repræsentantskabsmødet 2018. 

Forslag til vedtægtsændringer vil ske med ikrafttrædelse d. 4/3-2017 således at Jetski klubberne kan optages i DMU 
med virkning fra 1. april 2017. 

DMU’s Hovedbestyrelse indstiller hermed til ændring i DMU’s Vedtægter om at inkludere Powerboat i DMU´s 
Vedtægter og herefter i DMU´s Mission og Vision 2021. 

 

Nuværende tekst Ændret tekst 
§ 1 Formål 
 
1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, 

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



forkortet DMU. Dens formål er: 
 

1. At fremme og udvikle motorcykelsporten 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 BMX sporten 
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 i Union 
Européenne de Motocyclisme Danmarks 
motorcykel-sportsudøvere over for udlandet samt 
er tilknyttet Nordic Motorsport Council (NMC). 

 

forkortet DMU. Dens formål er: 
 

1. At fremme og udvikle motorcykel og 
powerboatsporten 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 powerboat 
sporten 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. 

 
 Powerboat, FIM-E og UIM tilretning 

§ 13 Reglementer  
 
1. Alle motorcykelsportskonkurrencer 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. 

 

§ 13 Reglementer  
 
1. Alle motorcykelsport 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. 

 
 Powerboat tilretning 

 

 

 
 


