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REFERAT
Formanden byder velkommen til alle klubberne og åbner Repræsentantskabsmødet 2019.
1) Konstatering af møderet og stemmetal
- Søren Normann Andersen har ordet og gennemgik alle fremmødte klubber.
- Hvor mange klubber er der i alt: 76
- Hvor mange klubber er mødt frem: 41 = vi opfylder kravet om at 50% skal være til stede
for at vedtægtsændringer kan besluttes.
2) Valg af dirigent og stemmetællere
- Foreslår Henrik, han bliver godkendt med klapsalver.
- Henrik tager ordet
- Gennemgår formalia, dagsordenen og at mødet er blevet indkaldt til tiden.
3) HB´s beretning, fremlægges af Jørgen Bitsch
Velkomst og Indledning
Først og fremmest endnu engang velkommen til DMU´s Repræsentantskabsmøde 2019. Vi er
igen rigtig glade for den store opbakning til vores repræsentantskabs-møder som vidner om
et godt grundlag for DMU og videre udvikling.
Dødsfald 2018
Desværre har vi også mistet nogle af dem som har været med til at præge sporten gennem
mange år som vi gerne vil minde.
Søren Kjær er ikke mere iblandt os. Et af de store ledernavne i dansk speedway, Søren Kjær,
forlod denne verden i november 2018 efter kort tids uhelbredelig sygdom i en alder af 85 år.
Søren kom ind i DMU’s rækker, da hans sønner begyndte at køre speedway i Fjelsted. Søren
fulgte med sønnerne og startede hurtigt en karriere på lederplan, hvor han blev dommer og
medlem af det daværende Sportsudvalg Speedway.
Efter sin tid i SU, endte Søren i Munkebo Speedway Klub, hvor han som kasserer var dybt
involveret i klubbens overlevelseskamp mod myndighederne.
Søren Kjærs egentlige livsværk er dog hans historiske hjemmeside. Gennem en lang årrække
fik Søren kortlagt alle de omkr. 145 baner i Danmark, hvorpå der er kørt Speedway,
Langbane eller Jordbaneløb gennem tiderne.
Søren var indtil sin død medlem af DMU Historisk Udvalg, hvilket han var meget engageret i.
Road Racing køreren Julie Brøndum Mortensen døde efter styrt i Tyskland 31. marts 2018.
Ulykken skete på Hockenheim-banen i Tyskland i forbindelse med træningen til et Endurance
løb.
Det ukuelige gåpåmod, passionen for roadracing og seriøs træning, resulterede i at "Julle"
med tiden udviklede sig til en kompetent racerkører, som på europas racerbaner har givet
mere end en enkelt håbefuld ungersvend eftertrykkeligt baghjul.
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Netop hendes kompetence, var en forudsætning for at 30 årige Julie der til daglig arbejdede
som lærer på Nordjyllands Landbrugsskole, var kvalificeret til at deltage i langdistance
løbet 1000 km Hockenheim.
Julie skulle tilbringe påsken sammen med sit team "6Speed Girls", ved et løb hvor de 70
deltagende teams kører 219 omgang i Le Mans stil, hvor der skiftes fører undervejs.
Under træning lørdag morgen forulykkede Julie på den tyske bane og kom hurtigt under
behandling af banens redningspersonel, men desværre med det værst tænkelige
udgangspunkt.
Den 10. februar 2018 mistede vi en stor ildsjæl i blandt speedwaysportens frivillige, Tonny
Pedersen måtte opgive kampen til sin sygdom i alt for tidlig alder.
Tonnys interesse for speedway startede i 1982 og han har hjulpet som official i mange år i
BSC HoSK og VSK.
Tonny har også været mekaniker for flere kører bla. Steen Jensen Patrick Nørgaard og Jonas
B Andersen
Han var altid en stor hjælp i klubberne og til Grandprix igennem mange år. Han var meget
vellidt rundt omkring, rejste meget rundt for at se grandprix i de forskellige lande.
Efter kort tids sygdom døde et af de store koryfæer i Speedway sporten Frank Hansen i en
alder af 86 år. På trods af sin høje alder var Frank fortsat aktiv på sit arbejde hver dag.
Frank var gennem tiderne en af de helt store involverede i udviklingen af Korskro-banen og
herunder holdleder for Vikingerne i starten af 70erne.
Udover at være en stor del af den danske Speedway udvikling var Frank også medlem af FIM
Speedway kommissionen i omkring 25 år og blev ligeledes udpeget til Æresmedlem da han
stoppede sit Internationale arbejde.
Ib Pedersen afgik ved døden d.22.6.2018.
Ib var i mange, mange år en af de drivende kræfter i Fjelsted Speedway og helt fra den
spæde start i 1973.
Han har været formand i adskillige omgange, når der ikke lige kunne findes en anden.
Han trådte til overalt hvor der var behov. Han kom i klubben i alle årene – også efter han
trak sig tilbage som bærende kraft. Han elskede at sidde på vores kontor, ryge en pibe tobak
og tale med alle de mennesker der kom og gik.
Udover hans egne og mange bedrifter, er Ib far til Bo Pedersen, som er opfostret i FSK og
som nåede en del fine titler i sin aktive karriere i såvel ind- som udland.
Helge Olsen fra Sønderborg MotoCross døde den 7 februar 2019
Helge har altid været en fast støtte for Sønderborg Motor Club såvel i bestyrelsen som i det
daglige. Han har været medlem lige fra begyndelsen hvor klubben hed Åbenrå Sønderborg
Amts motor sport.
Og ligeledes var han med da der blev kørt VM 500cc Cross på Rend bjerg, og fra
begyndelsen i Nybøl fra 1963.
Helge var formand fra 1967 til 1971, hvor han støttede op omkring Sønderborg Motor Clubs
s Arbejde for at have en motocross klub og Bane. Ved afviklingen af EM 250cc den 24 April
2004 på NYBØL-BANEN blev HELGE udnævnt til Æresmedlem i S.M.C. efter 50 år som aktivt
medlem i klubben.
Keld Back fra Dragracing Club Danmark - eller Sveske- som han også blev kaldt blandt
venner, er ikke blandt os mere. Sveske tabte desværre kampen til kræften, og med hans død
er en af de mest dedikerede officials og yndere af drag racing gået bort.
Det er ikke for meget sagt, at drag racing havde en stor plads i Sveskes liv og hjerte. Han
brændte for den motorsports gren. Sveske og hans afdøde hustru Jonna var begge gennem
mange, mange år altid klar, når der var løb rundt om i Danmark: I den nedlagte lufthavn i
Vandel, i lufthavnene i Thisted, Sindal og Skive, på Mosten Dragway til springrace og
Raceday, ved Allingåbro Motorfestival o.s.v.
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Gennem det seneste par år var han gennem flere sygehusophold og operationer, men på
sygehuset fik de datoerne for, hvornår han skulle til drag racing, så måtte sygehuset indrette
tidspunkterne for operationer efter det.
Der vil med sikkerhed mangle noget til løb og i pitten fremover.
Brian Jacobsen fra Silkeborg Speedway døde den 14. januar 2018.
Brian fungerede i mange år som mekaniker og manager inden for speedway og var ligeledes
selv aktiv og køre professionelt i Sverige. Som OldBoys kører genoptog Brian sporten og de
gamle tricks og den store erfaring fra de unge år, kom ham til også som senior.
Brian vil blive husket som et kærligt og altid hjælpsomt menneske som altid var der for sine
venner og familie.
Jeg vil gerne bede jer rejse jer op og være med til at mindes de døde i 2018
Tak
Indledning
2018 blev som vi forventede endnu et spændende år, og som altid med nye udfordringer,
men naturligvis også muligheder. Året blev også et skelsættende år på mange måder, men
når vi kigger på det overordnede resultat må vi konstatere at det har været et
tilfredsstillende år og specielt omkring vores resultat af regnskabet.
Det som naturligvis altid er svært er at forudsige hvad fremtiden bringer – også selv om det
kun er for et år fremad.
Det har været et år, hvor vi har lært mange ting – og blevet udfordret - og specielt omkring
vores forening, frivilligheden og demokratiet i al almindelighed. Der sker mange ting rundt
om os som mere eller mindre også påvirker os, men der kan trækkes en del paralleller til
nogle af de ting vi oplever til verdenen omkring os.
Men det er vigtigt at vi lærer af disse erfaringer og tager de nødvendige forholdsregler
fremadrettet – vi skal være proaktive og ikke sidde og vente på at ”det sker igen” – men
mere om dette senere.
Traditionen tro vil vi gennem dagen kigge på året der er gået, men endnu vigtigere kigge
fremad og lære af de erfaringer vi tager med os.
Men jeg vil gerne sætte lidt ekstra ord på de primære områder og endnu vigtigere hvad er
det vi tager med til 2019.
Klubberne, Fællesskab, Samarbejde og DMU´s Værdier
Klubberne er grundlaget for DMU – og populært sagt er det klubberne som ejer DMU og I
vælger os som skal varetage og håndtere jeres interesser, udvikling og konflikter og hvad der
ellers må opstå gennem en sæson.
Som det er nævnt i de senere år fokuserer vi meget på at Sportskommissionerne,
Administrationen og Hovedbestyrelsen skal tættere på klubberne og dette arbejde er ved at
få et godt fodfæste med nogle rigtig gode erfaringer.
Der har været nogle rigtig gode dialoger når det er en mindre gruppe som mødes sammen
for at drøfte og gennemgå de primære problemer og udfordringer. Dette vil helt klart være
en meget stor del af specielt Sportskommissionernes fortsatte fokus i 2019.
Det er derfor vigtigt at samarbejdet og den åbne dialog mellem klubberne og den enkelte
Sportskommission løbende udvikles og forstærkes.
Men her er det naturligvis også vigtigt at nævne at der jo også er forpligtigelser som medlem
af DMU.
Enten som aktiv medlem, official eller som klub. Der er nogle regler man skal følge og
acceptere – og ellers er det jo heldigvis sådan at så har man også mulighed for at påvirke
dem – vel og mærke konstruktivt – eller naturligvis at melde sig ud af DMU.
Sportskommissionerne er valgt til at varetage sportslige tiltag og ændringer i reglementer og
det er vigtigt for mig at påpege vigtigheden af, at dette er på baggrund af den løbende dialog
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med klubberne og de aktive og en senere drøftelse på den årlige klubkonference, så alle har
muligheden for at give deres ideer og kommentarer inden endelig beslutning.
Det er vigtigt at disse sportslige forslag ikke fremlægges på Repræsentantskabsmøderne da
det meget hurtigt bliver meget kompliceret, og det er ikke altid muligt at tage en mere
dybdegående drøftelse med de konsekvenser, som en beslutning kan medføre. Vi har også
forespurgt i DIF om hvordan vi skal forholde os i dette spørgsmål og deres svar er at den
enkelte SK kan ændre sportslige beslutninger på et Repræsentantskabsmøde efterfølgende,
hvis dette anses for nødvendigt for driften af sporten. Dette er naturligvis ikke hensigten,
men at vi sikrer den bedst mulige proces gennem året inden endelige reglementer og nye
tiltag besluttes til kommende sæson.
DMU´s Værdier
Hvad er så det grundlæggende for en forenings virke ?
Det kan der naturligvis være mange meninger om, men hvis man lytter lidt til diverse
ledelseskonsulenter er det foreningens grundlæggende værdisæt, som tager over de mange
handlingsplaner som rettesnor.
Værdisættet er en ramme for arbejdsmåden. Et antal grundlæggende egenskaber, som
udtrykker, hvordan organisationen er og gerne vil opfattes. Rammen bestemmer den
adfærd, som organisationen udviser.
MEN værdier kan også misbruges – da det jo altid er op til den enkelte hvordan man
definerer og opfatter de enkelte værdier – og specielt i ”ens egen interesse” – som
naturligvis er en udfordring. Vi må sammen blive enige om hvordan vi definerer og bruger
vores værdier.
Der har dels tilbage til 2016, men også i 2018 været alvorlige sager, hvor DMU´s
Hovedbestyrelse og enkelte medlemmer i Sportskommissionerne for alvor er blevet
udfordret på det at være frivillig leder og have accepteret et valg som f.eks. Formand for en
Sportskommission og den opgave at varetage DMU´s Reglementer, Værdier, Kodeks osv. i
sportens og ikke mindst sikkerhedens interesse.
Hvor meget skal vi som valgte politikere acceptere fra klubber og enkeltpersoner som enten
mener der skal en politianmeldelse til eller sågar en eksklusion – fordi vi har varetaget
DMU´s interesser – eller vi er uenige om en afgørelse ?
Der skal være NATURLIGVIS være retssikkerhed for alle – men vi skal også sikre at vores
værdier og specielt den gensidige respekt er i fokus. Og herunder er det meget vigtigt for
mig at pointere at vi har fuld forståelse for at en uenighed skal afklares i DMU og DIF´s
retssystemer – men at grænsen for en politianmeldelse eller eksklusion skal være i forhold til
den enkelte sag.
Som nævnt lærer vi noget hele tiden og HB og den enkelte SK vil naturligvis drøfte disse
udfordringer videre i 2019, men vi vil også bede jer om at hjælpe i denne proces. Med en
konstruktiv indgangsvinkel til problemerne og sætte det enkelte problem i den rigtigt
kontekst. I skal hjælpe med at sikre dette og det håber og forventer vi naturligvis at I er
enige i denne fortsatte konstruktive dialog.
DMU´s Administration
Udviklingen af DMU´s Administration er naturligvis en af de grundlæggende områder for at
vi kan sikre en god service til alle klubberne og de mange frivillige som hjælper med rigtig
mange opgaver gennem året.
Desværre har der været en del udskiftninger i Administrationen, som blev toppet med at
Jonas Nygaard har valgt at søge nye udfordringer efter 3 år som General Sekretær. Jeg vil
gerne her takke Jonas og Administrationen for jeres store arbejde gennem de sidste år.
Den gode nyhed er jo så at det er lykkedes os at ansætte to nye medarbejdere Jesper og
Lukas, som med sikkerhed kan fortsætte de mange gode aktiviteter og jeg vil byde jer
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velkommen og vi ser frem til et godt samarbejde. Samtidig sætter vi naturligvis processen i
gang omkring ansættelsen af en ny General Sekretær i de kommende måneder.
Administrationen er en service funktion for klubberne og de frivillige og vi arbejder på at
sikre at flest mulige administrative opgave løses af Administrationen. Dette for at sikre at
sporten kan fortsætte ved skift af de frivillige men også at vi bruger vores frivillige til at
udvikle sporten og ikke ”alt for mange administrative opgaver”. Der er naturligvis en balance
og vi er naturligvis afhængige af frivillige hænder og en god opbakning og jeg vil også gerne
takke jer alle for jeres store indsats.
Motorbladet
Motorbladet, som mange andre specialforbund misunder os, fejrer i år sin 100 års
fødselsdag i 2019. Bladet så første gang dagens lys i 1919 og er udkommet næsten uden
afbrud lige siden. Kun tre numre er aldrig udkommet, hvilket skete i 1947 i forbindelse med
et redaktørskift.
Det første nummer her i 2019, som udkom for nogle uger siden, er det egentlige
jubilæumsnummer, med en gennemgang af bladets historie og et genoptryk af en markant
artikel fra 1931. Resten af hundredeåret vil Motorbladet fejre sig selv med gengivelse af
markante og historisk interessante artikler.
Selv om vi nu befinder os i det elektroniske kommunikationssamfund, viser
læserundersøgelserne tydeligt, at det stadig er en festdag, når Motorbladet kommer i
postkassen.
Det er Historisk Udvalg, der i samarbejde med redaktøren, Jakob Fælling, har udvalgt de
mest markante artikler med gode billeder. Så det kan I glæde Jer til i løbet af hele 2019!
En stor tak til alle dem som gennem de mange år har sikret et flot medlemsblad.
Sikkerhed, Respekt og Fair Play
Ingen tvivl om at Sikkerhed, Respekt og Fair Play området er et af de store og vigtige
indsatsområder.
Vi skal sikre den bedst mulige sikkerhed for vores aktive, officials, hjælpere og tilskuere og
Fair Play i alle vores aktiviteter.
Der følges løbende op på dette område og den udvikling som sker omkring os. Senest har
Asger Pedersen og undertegnede deltaget i et Sikkerhedsmøde i Sverige med andre
Europæiske lande for en fælles udveksling med fokus på MotoCross Sikkerhed. Men rigtig
mange af disse aktiviteter kan også kopieres til andre sportsgrene.
Jeg vil også gerne her nævne at enkelte klubber og ikke mindst vores søster organisation
DMCU (MotoCross) ikke mener at DMU arbejder for sikkerheden. Som nævnt tidligere er der
desværre en mangel på gensidig respekt og umiddelbar uvidenhed, hvor man ganske enkelt
ikke har sat sig nok ind i detaljerne inden der skydes med skarpt.
Der skal ikke herske tvivl om at vi ALTID kan og SKAL arbejde med dette område og udvikle
det og vi kan ALTID blive bedre.
Som udgangspunkt skal vi IKKE vente på at den store ulykke sker – men vi SKAL tage nye
tiltag og indføre disse i god tid så vi sikrer den højest mulige sikkerhed for vores sportsgrene.
Men det vil altid være en ekstrem sport med de faremomenter som nu engang er en del af
sporten.
Men også dette punkt arbejder vi naturligvis arbejde videre med og er altid åbne for nye
ideer og konstruktive drøftelser.
Folder om Rusmidler
Et af tiltagene i starten af 2019 er en ny Folder om Rusmidler og Samtaler som jo desværre
også er en del af ”hverdagen”. Det er vigtigt at vi som frivillige ledere er klar over dette og vi
håber naturligvis at alle kan medvirke til at tage hånd om dette på det rigtige tidspunkt.
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Folder om hjernerystelse
Der vil også i starten af året komme en folder som beskriver hvorledes man kan konstatere
en hjernerystelse ved enkelte spørgsmål og en balance test for at vi kan ”stoppe” den
enkelte til en træning eller for den sags skyld køre bilen hjem.
Sportslige resultater
De mange flotte Sportslige Resultater skal naturligvis også nævnes. Der er mange gode
takter og specielt kan vi fremhæve MotoCross resultaterne på den Internationale scene som
for alvor har markeret sig på VM og EM niveau. Ligeledes er powerboat med helt fremme og
Speedway er fortsat godt repræsenteret i de yngre klasser. Som alle ved mangler vi
resultatet i VM Grand Prix men der er jo nye deltagere i 2019 så det bliver rigtig spændende
at følge.
I Road Racing har vi en SuperBike kører som satser på at vinde VM i 2020.
Så alt i alt en masse god udvikling og takter for de kommende år.
Udviklingen indenfor Talent og Eliteaktiviteter og ”fordelingen” af midler og prioriteringer er
jo et område som har en stor fokus. Ikke mindst på baggrund af debatten på
Repræsentantskabsmødet 2018, hvor der kom mange spørgsmål og kommentarer som
Hovedbestyrelsen naturligvis har arbejdet videre med og drøftet gennem året. Dette vil jo
altid være et område hvor der ikke kun er ”en side af sagen” men her er det
Hovedbestyrelsens ansvar at kigge på DMU generelt og sikre at når vi ændrer og/eller
justerer tilskud og prioriteringer så kan alle omkring os også følge med i dette.
Disse områder kan ikke ændres ”overnight” men der skal klart være en langsigtet plan. Vi
vender tilbage til dette område under gennemgang af regnskab og budget 2019.
Miljøet
Miljøaktiviteterne er naturligvis også et af de helt store områder som fortsat er et stort
fokusområde.
Først og fremmest håber vi at I vil henvende jer til Miljøudvalget hvis der er sager hvor I har
brug for støtte eller anbefalinger. Så brug muligheden og kontakt vores Miljøudvalg og få
mere information om de nye muligheder og naturligvis om de erfaringer som nogle klubber
allerede har erfaret.
I forbindelse med miljø tiltag er det som nævnt tidligere vigtigt at DMU er på forkant og ikke
mindst viser omverdenen at vi fokuserer på miljøet. Et af de store indsatsområder er
biodiversitet hvor det specielt fra Sverige er dokumenteret at motorsport aktivitet i naturen
understøtter naturen og udviklingen af denne. Dette kan naturligvis være svært at forklare
og forstå for mange udenforstående og det er vigtigt at vi fra DMU tager en aktiv rolle og
markedsføringen af dette område.
Ligeledes har vi i Hovedbestyrelsen taget beslutningen om at forbyde afrivningsglas til al
træning fra og med nu med hensyn til miljøet og det at ”smide plast i naturen” – hvilket
naturligvis ikke er i orden. Jeg må dog også indrømme at det er interessante kommentarer
der kommer på de Sociale Medier, som jo giver lidt stof til eftertanke, om der virkelig er
nogen der synes at det er i orden at vi smider plast i naturen. Og NEJ vi kan ikke få plast i dag
der forsvinder af sig selv. Det er naturligvis undersøgt.
Det er vigtigt at vi tager initiativerne og ikke afventer på at andre tager beslutninger hvor vi
sjældent vil blive spurgt om vores mening – men det skal blot følges.
Omkring ændringen af Bilag 5 Lydniveauerne må vi desværre konstatere en forsinkelse. Dels
på grund af flytning af Miljøstyrelsen og skift af mange medarbejdere og ligeledes internt. Vi
arbejder sammen med DASU om dette og vil sikre at dette arbejde intensiveres i kommende
måneder.
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Økonomi
Jeg vil naturligvis komme tilbage til økonomien lidt senere på dagsordenen men vil allerede
her udtrykke min store tilfredshed med vores resultat i 2018. Stor tak til alle som har
bidraget til dette og den enkelte Sportskommissions indsats.
Ligeledes har vi haft økonomien og fordelingen af vores midler som et tema på et af HB
møder i 2018 for at alle har en god forståelse af, hvordan vores indtægter og udgifter er
fordelt og ligeledes i forhold til den enkelte Sport og naturligvis hvordan skal dette udvikles i
årene der kommer.
Men det skal også fremhæves her at DMU og KLUBBERNE som helhed er afhængig
medlemmer og licenser og dette store arbejder ligger jo i f.eks. Åbent Hus arrangementerne
som vi også i år vil bede jer om at bakke op omkring.
Det afvikles den 27. april og der er allerede nu mange forberedelser i gang i
administrationen for at give den bedst mulige støtte til klubberne.
Men som nævnt vender vi tilbage til regnskaber og budgetter senere på vores dagsorden.
Internationalt arbejde
Der har gennem 2018 været store ændringer i vores Internationale organisationer FIM og
FIM Europe. Begge steder er der nu nye præsidenter hvor Martin de Graaf er præsident for
FIM Europe og Jorge Viegas er ny præsident for FIM.
Ingen tvivl om at med de nye ændringer er der helt ny ledelse på plads og allerede nu er der
rigtig gode tiltag og mange gode beslutninger allerede.
Herunder vil jeg også nævne at Tony Skillington som ny CEO i FIM som er kendt i alle
MotoCross kredsene men fuldt respekteret af alle i FIM. Dette er et virkelig godt tiltag som
med sikkerhed vil udbygge og sikre den videre udvikling af FIM og specielt samarbejdet med
den enkelte land og den nødvendige forståelse for vores udfordringer og muligheder.
Det er fortsat Hovedbestyrelsens holdning at vi fra DMU skal være engageret internationalt
da vi er nødt til at påvirke og deltage i udviklingen af den enkelte sport. Gennem de seneste
udpegninger er DMU fortsat repræsenteret på rigtig mange positioner – og jeg kan med
sikkerhed sige at der er stor respekt for vores engagement og input til de mange områder –
men dette skal naturligvis altid holdes op mod de økonomiske ressourcer vi bruger på dette
område.
Indenfor UIM – powerboat er fokus på det Nordiske Samarbejde og vi følger tæt udviklingen
i UIM uden at involvere os yderligere.
DMU´s Vision 2021
Som sædvanligt er dette også et punkt vi vender tilbage til men vil dog her her nævne at
vigtigheden af at vi har en strategi og prioriteringer – sammen med vores tidligere nævnte
værdier.
Der arbejdes meget fokuseret med vores Vision og de tilhørende 9 spor. Det er vigtigt at alle
i organisationen arbejder med dette – MEN også at vi er åbne de nødvendige justeringer når
verden omkring os forandrer sig – og vi skal hele tiden husk at vi skal ”Make it Simple”.
Men grundlæggende er vores Vision uændret og de enkelte spor er uændret, men de
enkelte aktiviteter er naturligvis er opdateret som vi vender tilbage til.
Afsluttende bemærkninger
Sidst, men ikke mindst, en stor tak til alle jer klubrepræsentanter og jeres bagland for jeres
store og engagerede indsats for DMU og vores mange sportsgrene. Som jeg altid har sagt –
uden jer ingen DMU – så det er ganske enkelt.
Stor tak til Hovedbestyrelsen for det konstruktive samarbejde og mange gode diskussioner
gennem året. Vi er ikke altid enige – og det er sundt for en organisation – men vi finder altid
en løsning, som der konstruktivt kan arbejdes videre med.
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Og en stor tak til administrationen og jeres store indsats. Som også nævnt sidste år ved jeg
godt at det kan være noget af en udfordring at arbejde med os frivillige ledere, som jo har
mange interesser og ikke altid gør der helt nemt for alle – men I klarer det godt og er med til
at sikre en god udvikling og fremdrift.
Sidst men absolut ikke mindst – en stor tak til vores samarbejdspartnere DIF og Team
Danmark og vores sponsorer. Dels til de enkelte grene men også vores sponsorer som går på
tværs af grenene og vi håber naturligvis at vi kan udvikle dette yderligere i de kommende år.
I ønskes alle en god sæson 2019
Tak
Spørgsmål / kommentarer:
o

o

-

Erling Christiansen, Hadsund Motorklub: Sikkerhed på baner, vedr. den sag som
kører nu. Håber at det løser sig. Håber at den som har startet det her op, ikke for
medhold i DIF. Appellere til at man går hjem og kigger på en film på crossnyt,
som kan vise hvad manglende sikkerhed kan gøre.
Niels Hansen, DMC: Fortæller om hvad der sker på landevejssiden. Herunder
blev FIM Rally i Roskilde fremhævet (afvikles i juli 2019). Niels søger frivillige til
arrangement. Næste år er der et FIM arrangement i samarbejde med tyske
kollegaer. Søger nogle fra det sønderjyske som kan hjælpe med det politiske, og
til at søge om penge, for at arrangementet hænger sammen. Takker DMU for
godt samarbejde.

Beretningen bliver godkendt med klapsalver

4) Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse
- Jørgen Bitsch beklagede den udsendte og udleverede Årsrapport hvor der desværre er
fejl i resultats listerne. Alle resultats listerne trykkes i førstkommende MotorBladet.
- Regnskabet blev præsenteret med fokus på indtægter og udgifter, primære
overskridelser og besparelse i forhold til budgettet og ligeledes fordelingen af Talent- og
Elitesatsningen. Resultatet for 2018 er meget tilfredsstillende.
-

-

Spørgsmål:
o Dan Uno, Børkop Motorsport: Er aktier en del af DMU’s forretningsplan, er det
åbent, så man kan se det? Vil gerne vide lidt mere om det?
 Svar: Banken styrer de papirer DMU har. Er placeret i obligationer. Det
står i noterne.
o Thorkild Hansen, Vissenbjerg: Det undre mig, at sponser indtægter = 0, hvorfor
gør man ikke mere ud af det? Sammenligner det med andre sportsforeninger
han ser i fjernsynet. Gør man ikke noget ved det eller hvad?
 Svar: Der er lavet mange tiltag. Der er mange som er tilknyttet til at
hjælpe os, og det er et stort fokusområde. Der er mange sponsorer til
andre ting, kørere – klubber – teams mv. men ikke til det som går i
DMU’s hovedkasse. Der er desværre ikke lykkedes endnu.
Regnskabet godkendes med klapsalver.
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5) Behandling af indkomne forslag (Forslag fra HB – for ændringer i sammensætningen af HB
og SK)
Baggrund og forløb:
-

Årlige drøftelser om eventuelle ændringer i vores struktur for at sikre vi er en dynamisk
organisation
Deltager i DIF Netværksgrupper, hvor vi hører om andre forbunds ideer og strukturer og
godt/mindre godt
Følger med i ledelseskonsulenters ideer og muligheder
De forskellige udfordringer for frivillige ledere og tiden som er til rådighed
Krav og forventninger om at vi løbende kigger på vores struktur i DMU

Formål:
-

Forslaget skyldes ønsket om en Hovedbestyrelse, med mindre antal medlemmer, der er
mere handlekraftig og har større fokus på helheden på tværs af grenene.
Større muligheder for den enkelte SK at sikre udviklingen og nødvendige ressourcer i
forhold til den enkeltes konkrete situation
Øget fokus på arbejdet i den enkelte Sportskommission for medlemmerne af
Sportskommissionen – og øget fokus på tværgående udvalg

Forslag:
-

-

Sportskommissions Formanden repræsenterer den enkelte SK i Hovedbestyrelsen, med
mulighed for at sende SK Næstformanden ved fravær – Træder i kraft umiddelbart efter
Repræsentantskabsmødet 2019
SK kan selv beslutte om der skal vælges 1-3 SK Medlemmer (således at en SK maksimalt
kan bestå af 5 valgte medlemmer) Træder i kraft ved Repræsentantskabsmødet 2020
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-

Spørgsmål:
o Dan Uno, Børkop motorsport: Kan SK formanden beslutte om der kan være 1-3
medlemmer, gælder det for hvert år og realt set, så er der vel risiko for diktatur,
hvis SK beslutter at der kun skal være en?
 Svar: Der vil altid være 3 i en SK, man kan så yderligere beslutte om man
vil have flere ud over de 3.
 Henrik: Understreger initiativet til at supplere SK, de medlemmer bliver
valgt på REP mødet.
o Henrik Jørensen, FAM: Forslag 2, hvis medlemmer er forhindret, så skal
næstformanden deltage. SKAL eller KAN han deltage?
 Svar: Det er underforstået at man frivilligt deltager
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Jørgen: Det er SK som beslutter om der er behov for en mand ekstra, så
det er dem der afgør hvor mange ekstra de vil have.
Thorkild Hansen, Vissenbjerg: Det undre ham, at det ikke står skrevet at det
SKAL bestå af et bestemt antal.
 Svar: Vil sikre fleksibiliteten, de forskellige SK er på forskellige niveauer,
og det giver en frihed og bedre fleksibilitet og muligheder.
Anette Vestergaard, Fjeldsted Speedway: Modsat Thorkild. SK kan ikke indføre
flere medlemmer i SK før næste REP møde, kan der afholdes et ekstra ordinært
REP møde, i den enkelt SK?
 Henrik Nørgaard: Der kan sagtens afholde ekstra møder, den mulighed
eksisterer.
Martin Holm Jensen, Hedelands Motocross: Der mangler betegnelser på
medlemmer i kommissionerne på DMU´s Hjemmeside
 Svar: En næstformand står der nævnt i kommissionen.
 Svar: Jesper Holm: Der vælges ikke en næstformand direkte, foregår ved
en konstituering i kommissionen.


o

o

o

-

Forslaget bliver taget til afstemning, og bliver enstemmigt vedtaget

6) Fremlæggelse af DMU´s strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til
godkendelse
- Se bilag 1
- Forslaget bliver taget til afstemning, og bliver enstemmigt vedtaget
7) Fremlæggelse af budget for indeværende år
- Budget 2019 blev fremlagt for Repræsentantskabet (godkendes af DMU´s
Hovedbestyrelse)
- Ingen spørgsmål
8) Fremlæggelse af forslag til kontingenter for medlemskategorier til godkendelse for
efterfølgende regnskabsår
- Ikke noget forslag om ændringer
9) Valg til Hovedbestyrelse samt suppleant
a. Valg af Formand for hovedbestyrelsen for 3 år
o Opstillet: Jørgen Bitsch og genvalgt
b. Valg af 1 suppleant for hovedbestyrelsesmedlem for 1 år
o Opstillet: Poul Hjorth og genvalgt
10) Valg af revisorer samt suppleant
a. Valg af 2 revisorer for 1 år Opstillet:
o Svend Panse - valgt
o Bjarne Fjord Thomsen - valgt
b. Valg af 1 suppleant for 1 år
o Opstillet: Ingen opstillet
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11) Valg til Ordensnævnet samt suppleant
a. Valg af 1 medlem for 3 år
o Opstillet: Henrik Nørgaard og valgt
b. Valg af 1 suppleant for 2 år
o Opstillet: Bjarne Fjord Thomsen og valgt
12) Eventuelt
- Henrik Nørgaard takker af for nu.
- Jørgen Bitsch tager ordet og Herning Motocross modtager prisen som årets klub.
- Ib Søby overtager scenen
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