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

02-16
19.05.2016

Jørgen Bitsch (JB), Leif Petersen (LP), Dennis Skytte Bechmann (DB);
Jonas Nygaard (JN)
Jesper Rasmussen (JR)

Afbud:
Referent:
Jonas Nygaard
___________________________________________________________________

Ansv.
1.

2.

Grønt forbund og målsætninger
Der er indsendt ansøgning til DIF som grønt forbund. Ansøgningen er modtaget
og godkendt og gælder 2016-2017.
Ansøgningen er opdateret med følgende tiltag:
 Projekt omkring miljøcertificering af DMU under ISO14001. Projektet kan
gøres i samarbejde med Norsk Veritas.
 Dynamisk støjmetode, som er igangsat i foråret 2016, omhandlende
måden vi i dag måler støj, hertil udarbejdes en ny metode som vil vi et
mere retvisende billede af lyden for de enkelte maskiner samt hvor på
banen de støjer ved GPS.
 DMU arbejder løbende på miljø uddannelse til officials
 Miljøstationer, og prioriteringen hertil ved løb- projektet skal
kommunikeres og italesættes 2017
 ”KISS Projekt” Oprydning efter løb i SPW, drejebog for skrald/miljø fx i
ryttergård- at dette er indarbejdet i klubben/løbets drejebog.

JN

Koordinering af lydmåling 2016 – alle grene (hvem gør hvad)

DB

DB/JB
JN/JB

DB
DB
LP

Der er udsendt mail den 17/2 til alle SK’er:
Information omkring lydmåling 2016:
Vedhæftet finder i oversigten over lydmålere i 2016.
•
I skal venligst fremsende en liste med ønsker til løb, hvor i ønsker
lydmåling i 2016?
•
Hvilken lydmåler ønsker i til løbet (NB! bemærk geografien)
•
Det er den enkelte SK’er som bestemmer antallet af lydmålinger (med
udgangspunkt i det aftalte budget 2016).
•
Alle lydmålere er Cc. på denne mail, og vil afvente tilbagemelding
omkring fordeling af opgaver.

DB/JN

Information til Lydmålere
•
I 2015 havde vi et rigtigt godt år, med meget få problemer. Det er
derfor besluttet i MU, at der ikke afholdes lydmålerseminar i 2016
•
Kalibrering af lydmålerudstyr, Dennis skytte vender tilbage med
information omkring procedure for kalibrering
Hvis i har rejseafregning, skal det sendes direkte til Dennis Skytte Bechmann
Hvis spørgsmål er i velkommen til at kontakte undertegnede eller Dennis Skytte
Bechmann, dskytte@me.com, eller tlf. 26 71 24 01
Speedway: Der er aftalt kalender, samt hvilke løb hvor der skal foretages
lydmåling. God start på sæsonen.

LP

RR: Der er aftalt kalender med Jesper Holm, samt hvilke løb hvor der skal

DB
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foretages lydmåling.

3.

Motocross: Kalender er fremsendt af Asger Pedersen, der er usikkerhed omkring
hvem som tager hvilke løb i forhold til kalenderen (der mangler 8 løb). JN tager
kontakt til Asger Pedersen omkring, hvilke målere som tager de sidste løb.

DB/JN

Nye målere, vi har enkelte lydmålere som ønsker at stoppe efter indeværende
sæson. Det er aftalt at der udarbejdes et ”jobopslag” til interesserede nye
lydmålere. DB og JN laver et jobopslag og vender tilbage til MU.

Miljøofficials til løb 2016

DB/JN

DB

DB har lavet liste og alle miljøofficials er informeret omkring datoer og opgaver:

Environmental steward opgaver 2016.
WM
Dato
7/5
4/6
11/6
23/7

Sted
Munkebo
Holsted
Horsens
Vojens

EM
Dato
6-7/8

Sted
Vissenbjerg

910/7
910/4
4.

Event
Grand Prix Qualification
U21 for hold
Grand Prix
World Cup

Grindsted
Slagelse

Event
European 85cc Youth Speedway
Cup
European 250cc Youth
Speedway Cup
Junior EM 65/85 og Senior quad

Steward
Dennis
Pia
Jesper
Pia

Steward
Jesper
Pia
Dennis

Projekt – dynamisk målemetode

JB/JN

Gustav Bruun har revideret det oprindelige budget og lavet en ny tidsplan.
Budgettet er desværre skredet lidt, i dag man har været for optimistisk mht.
tiden på GPS-delen og lydudstyr. Budget er ændret, hvor det primært er
timeantallet på 149, som er opjusteret til 172, og derved en stigning fra
budgetteret 140.400 til 158.500. MU følger projektet og økonomien heri nøje.
5.

Igangværende klubsager
I 2016, er der ikke modtaget henvendelser omkring miljøsager.
- LP spurgte indtil sagen hos Munkebo Speedway Klub, som er i gang med
fornyelse af miljøgodkendelse. JN undersøger med formand i Munkebo
SPW Dennis Hansen
- JB spurgte indtil sagen for Morsø Motocross Klub, JN vil kontakte formand,
Anders Dahlgaard

6.

Kildestøjsmålinger og fremdrift

LP
JN
JB/JN
JB

Der skal foretages kildestøjsmålinger før sommerferien.
MU anbefaler at målingen i henholdsvis SPW og MX, foretages ved en træningSide 2 af 3

Ansv.
hvor kører og maskiner allerede er på banen.
JN undersøger om det er muligt at gøre hos Glumsø Speedway samt hos Slagelse
MX (alternativ til Slagelse MX, kunne være Hedeland MX og Martin Skov).

JN

Der er planer i FIM om at 2 m Max målemetoden sker ved maskinomdrejninger,
hvor der i FIM regi findes en computer som kan opfange støj ved at holde
computeren tæt ved maskinen og herefter overfører den data som giver en
konkret måling. MU skal holde sig opdateret omkring tiltag i FIM. Hertil inviteres
Martin Skov som Teknisk Kommissionsmedlem i FIM til at deltage i MU møder.

7.

LP nævnte at lydmålinger foretaget til løb, kunne dokumenteres igennem en
excel formular. LP vender tilbage med forslag til måleregistrering til både SPW og
MX.

LP

Miljøtiltag 2016 -2017 (nyhedsbreve, FIM input fra Dennis,
ambassadører osv.)

JB

Miljøreglementet skal opdateres, JN/DB vil arbejde med dette i 3 kvt. 2016.
Omkring nyhedsbreve, skal der udsendes nyhedsbrev med en grøn profil. Martin
Thenning fra kontoret og DB aftaler nærmere omkring indhold og strategi for
denne. Specielt er det vigtigt at DMU er har en skarpere grøn profil, så vi sikre et
stærkere forhold til lokale interessenter/kommuner.

DB/JN

JB nævnte om man skulle udnævne nogle miljøambassadører under DMU, MU var
positive indstillet og vil arbejde på kriterier og forventninger til deres
ambassadører. MU indstillede følgende navne som ambassadører:
•
Peter Kildenmand, SPW
•
Nicolaj Larsen, MX
•
Mikkel Brade, Trial
•
Simon Jespersen, RR

JN

DB nævnte at man i FIM havde KISS events, hvor eventstrategien omhandler ”go
green” og bæredygtighed.

DB
MGT

JB nævnte at til DMA den 11. september i Næstved, ville være en oplagt
mulighed til at lave et KISS arrangement. DB og Martin Thenning vil udarbejde
en strategi samt indkøb af skilte/flag som kunne bruges til eventen og som vil
blive del af et DMU event kit til ”grønne DMU events”. JB nævnte endvidere at
man kunne snakke med Martin Wigh omkring sponsering af miljømåtter til
eventen, som kunne bruges til konkurrencer – JN koordinerer med Martin
Thenning omkring denne event.
8.

Eventuelt
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.

LP

DB nævnte at der var afholdt miljøofficials kurser med stor succes. DB og Martin
Thenning vil aftale nærmere omkring muligheden for at koordinere denne i
nyhedsbrev samt evt. under #dmusport i Motorbladet.

DB

Næste møde
Næste møde afholdes den 16/6 kl.17.00, hvor også Gustav Bruun er inviteret til
at informere omkring processen med den nye målemetode.

JN
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