Referat fra DMU Miljøudvalg (MU)
MU Møde:
Mødedato:
Til stede:

01-17
13.02.2017

Jørgen Bitsch (JB), Dennis Skytte Bechmann (DB); Asger Pedersen – v/Skype(AP),
Jonas Nygaard (JN)
Jesper Rasmussen (JR), Leif Petersen (LP)

Afbud:
Referent:
Jonas Nygaard
___________________________________________________________________

Ansv.
1.

Status -koordinering af lydmålinger 2017, alle grene

DB

Speedway: I 2016 har der været en god koordinering omkring kalender samt ved
hvilke løb hvor der skal foretages lydmåling.
Generelt har det været en god sæson og der arbejdes på tiltag mod 2017.

LP

Af tiltag i SPW, vil vi i 2017, hjælpe klubberne med at få gennemført målinger til
træning, så der fremadrettet vil kunne fremvises dokumenteret klubmålinger
overfor de lokale miljømyndigheder.
Vi arbejder på en projektplan vedr. dette, indeholdende diverse procedurer for
gennemførelsen.

2.

RR: I RR var der aftalt kalender med Jesper Holm, samt hvilke løb hvor der skulle
foretages lydmåling.
Der er tilfredshed omkring koordinering og der arbejdes med tiltag mod 2017.

JH

MX: i MX har der været lidt udfordringer omkring koordinering af kalender 2016.
Blandt har der været usikkerhed omkring hvilke lydmålere der har været på
Sjælland og Jylland/Fyn.
Til 2017 skal der findes flere lydmålere så vi dækker hele landet. AP undersøger
nærmere omkring lydmålere til 2017. DB og JN vil varetage den overordnede
koordinering i samarbejde med repræsentant udpeget af SK.
SK MX vil beslutte hvilke løb der skal måles til og DB/JN koordinerer og fordeler
opgaverne.
Det blev besluttet at fokusere primært på målinger til løb og fokusere på
yderligere uddannelse af klublydmålere til træning.

AP

Omkring kalibrering af udstyr, har alle lydmålere udstyr til brug til lydmåling. LP
vil kontakte Ole Lange, omkring system til kalibrering af de eksisterende
måleenheder og om kalibrering skal ske årligt.

LP

Miljøofficials til løb 2017, Miljømålere til løb 2017 og plan for lydseminar
2017 (pkt. 2-4 samlet)

DB

Miljøofficials til løb 2017
DB har lavet liste og alle miljøofficials er informeret omkring datoer og opgaver:

Environmental steward opgaver 2017.
WM
Dato
1-2/4
24/6

Sted
Næstved
Horsens

Event
EMX 65/85
SGP Speedway Gran Prix

Steward
Jesper / (Dennis)
Pia
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Ansv.

6/5
3/6

Esbjerg
Esbjerg

SGP Grand Prix Qualification
Team Speedway, u21

Pia
Pia

Miljømålere til løb 2017
RR: Når kalenderen er klar, vil der blive aftalt med Jesper Holm, hvor/hvilke løb
hvor der skal foretages lydmåling i 2017.

LP

Speedway: LB har aftalt kalender med SK SPW, hvilke løb/hvor der skal foretages
lydmåling. God start på sæsonen.
AP

Motocross: AP har fremsendt kalender med ønsker til lydmåling.
Af lydmålere til sæsonen 2017 findes:
 Morten Tingleff
 Peter Guldberg
AP vender tilbage med liste over yderligere lydmålere, evt. personer som kan
tage lydmåleruddannelsen, så antallet af lydmålere passer med antallet af
aktiviteter i kalenderen.

JN/DB

Der planlægges at lave et klublydmålerseminar. DB/JN undersøger med Frank
Hansen om han vil undervise til et seminar på Sjælland. Morten Tingleff/Peter
Guldberg forespørges om de ønsker at undervise i Jylland/Fyn.
5.

Projekt – dynamisk målemetode v/Gustav Bruun

JB/JN

Gustav Bruun(GBI) har revideret det oprindelige budget og lavet en ny tidsplan.
Der er afholdt møde med Gustav Bruun den 17/01-17 i Brøndby. MU er inviteret
til mødet. GB kunne fortælle at der var positive tilbagemeldinger til projektet fra
MX og SPW testklubber, hvilket er meget positivt.
Når pilotprojektet er afsluttet, vil der blive etableret en plan, samt struktur for
hvordan klubberne kan bruge målemetoden, forventes med udgangen af 2017.
6.

Kildestøjsmålinger og fremdrift

JB

Otto Dyrnum fra DASU har lavet kildestøjsmålinger i SPW og MX.
Tallene er udsendt DMU’s klubber i nyhedsbrev 9. januar 2017.
Der er fremsendt information om opdatering af bilag 1 i Motorbanevejledningen
fra DASU og DMU, til miljøstyrelsen den 12/9. Miljøstyrelsen vil invitere til et
møde, JN koordinerer med Otto Dyrnum omkring et møde. Fra DMU vil JB og JN
deltage.
7.

Miljøtiltag 2017 -2018 (nyhedsbreve, FIM input fra Dennis,
ambassadører osv.)
DMU skal vedblive at være grønt forbund. Dette for at vi aktivt kan bruge det i
markedsføringen af DMU som et forbund der arbejder med miljøet. Formålet
hermed er at markedsføre DMU’s grønne profil overfor de som “kigger ind på
sporten” (Publikum, sponsorer osv.).
DB vil tage en dialog med Martin Wigh fra DM-A serien omkring et ”Grønt Event
Kit”, som kan flyttes rundt blandt de 5 DM-A arrangementer i MX. Desuden vil
der blive arbejdet på et lignende Kit/koncept som kan bruges til superliga løb i
SPW og til SPG i Horsens i juni 2017.
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Ansv.
I 2017 vil der blive udnævnt et antal miljø ambassadører, som vil blive
indarbejdet i Motorbladet. MU er positive indstillet og DB vil arbejde på kriterier
og forventninger til ambassadører.

DB

Forslag til ambassadør navne, kunne være følgende:
•
Peter Kildenmand, SPW
•
Nicolaj Larsen, MX (DMU Miljøambassadør fra 2016)
•
Mikkel Brade, Trial
•
Simon Jespersen, RR
8.

Miljøpris, til uddeling på fx Rep Møde, for at sætte fokus på miljødelen –
er det evt. noget, MU kan overveje?

DB

MU er positive overfor en miljøpris. Retningslinjer vil blive udarbejdet, så klubber
som arbjeder med miljømæssige tiltag kan indstilles til prisen første gang ved
Rep Mødet 2018.
9.

Næste møde
Næste møde efter nærmere aftale

JB
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