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Ansv.
1.

Velkomst
Ny formand for Miljøudvalget Dennis Skytte Bechmann, bød velkommen til
deltagerne samt nyt udvalgsmedlem John Klint.
Vi ser frem mod et spændende arbejde, hvor miljøområdet i DMU skal i fokus og
markedsføres i større grad for at sikre vores klubber på bedst mulig vis.

DB

2.

Nyt fra HB
Formand for DMU, Jørgen Bitsch informerede deltagerne omkring DMU’s strategi
fore de kommende år ”Mere sport for pengene”, et af fokus områderne bliver
miljødelen, hvor der skal arbejdes med prioriterede indsatsområder for perioden
2018-2021.

JB

Den overordnede strategi ser ud som følger:
Vi vil styrke indsatsen på miljøområdet med fokus på at sikre og øge
tilgængeligheden på banerne
Resultatmål:
1. Ikke nogen baner lukket i perioden på grund af miljøårsager
2. Vejledningen for Støj fra Motorbaner er revideret (Kildestøjsmålinger,
Dynamisk Målemetode og 2mMax metode) og anerkendt af Miljøstyrelsen
3. DMU’s Miljørådgivning og nye miljøtiltag vurderes af 70% af klubberne
med en tilfredshed på 3,5 ud af 5, på en skala fra 1-5
4. 80% af de banedrivende klubber har mindst én miljø- og lydmålerofficial
MU er positive overfor arbejdet med DMU’s strategiske miljøspor, hvor status for
projektet vil blive en del af kommende MU referater.
3.

Miljøseminar
Miljøseminar forventes afholdt med udgangen af sæsonen 2017, MU vil behandle
punktet til kommende MU møde.

DB

4.

Miljøofficials/lydmålere
Hvordan håndterer vi uddannelse af miljøofficials og lydmålere. MU foreslår at
man i MX bygger træningslederkursus sammen med Miljø officials uddannelsen af
en samlet varighed på 3 timer samt brug af e-learning. På denne måde vil alle
træningsledere blive klædt ordentligt på til at håndtere de miljømæssige opgaver
som ligger i klubben. MU anbefaler de enkelte SK’er til at tage stilling til deres
grenspecifikke uddannelser og muligheden for at koble dem sammen.
JR og DB vil koordinere som underviser på uddannelsen.

DB

Klublydmåler
Undervisning af klubberne vil ske regional, hvor klubberne bliver inviteret til
klublydmåler uddannelsen. Koordinering vil ske af DB, på Sjælland vil man

DB

5.
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spørge Frank Hansen og Fyn/Jylland har Morten Tingleff/Peter Guldberg.
6.

Miljøambassadører
I 2017 vil der blive udnævnt et antal nye 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
Af aktiviteter, vil det fx være plant et træ samt sikre at ambassadøren
promoverer DMU i størst mulig grad som miljø ansvarlig.
LP kontakter Peter Kildemand omkring branding og muligheder samt GP’et i
Horsens for muligheder omkring miljøet og markedsføring af DMU.

LP

7.

Nyhedsbreve
MU vil udsende 3 årlige nyhedsbrev af 1-3 a4 sider, nyhedsbrevet vil blandt
andet indeholde:
 Status for miljøprojekter i DMU, FIM, FIM-E m.fl.
 Historier fra klubberne omkring arbejdet med miljø
 Kildestøjsmålinger og resultater
 Biodiversitet
 Samt redskaber/værktøjer som klubberne kan bruge til at markedsføre sig
i arbejdet med miljø/støj overfor kommuner og øvrige interessenter.

DB

8.

Grøn promotion
I 2016 kunne DMU afholde det første ”grønne” DM-A MX arrangement med fokus
på miljøet, affalds og mad sortering. MU har hentet inspiration fra FIM’s KISS
arrangementer, hertil forventer MU at udvide aktiviteterne til de øvrige grene
med fokus på miljø og promovering af DMU som grønt forbund.

DB

9.

Miljøpris 2017
JN foreslog at klubberne kunne indstilles til en miljøpris, på samme niveau som
årets DMU klub. MU er positiv indstillet herfor og vil vende tilbage til med
information omkring indstillingsprincipper mv. Kåring vil ligeledes finde af sted
under årets DMU Repræsentantskabsmøder.
Indstillingen vil ske til MU, som herefter indstiller 3 klubber til HB for kåring.
JN koordinere med MGT fra administrationen omkring nyhed/information til
klubberne samt indstillingsprincipper.

JN

Eventuelt
Den Dynamiske Målemetode (DDM)
JN kunne informere omkring DDM, Gustav Bruun (GB) har revideret det
oprindelige budget og lavet en ny tidsplan. JB nævnte at den endelig
afrapportering skal drøftes videre med GB, og i hvilket omfang der skal laves
En komplet baneanalyse af forbi kørsels målinger/ forskellige motorbelastninger.

DB

10.

MGT

JB

JR nævnte at ved pilotprojektets afslutning, skal der etableres en plan, samt
struktur for hvordan klubberne kan bruge målemetoden, forventet med udgangen
af 2017.
Biodiversitet
DB kunne informere omkring en rapport omkring Biodiversitet, hvor svenske
baner har fået tilskud til MX baner/banepleje - da træning/løb har været positiv
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for biodiversiteten i området. DB vender tilbage med mere information, som
kunne være interessant at få kigget på i Danmark.

11.

FIM Miljøpris
DB nævnte for MU at DMU skulle overveje at indstille FIM Afrika til årets
miljøpris. De laver et kæmpe miljøarbejde, på trods at få ressourcer. Det vil
samtidig være en positiv anerkendelse af CONU kontinentet og deres arbejde. DB
vil udarbejde en indstilling til FIM.

DB

Næste møde
Næste møde indkaldes af MU formanden

DB
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