Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)
Møde:
Mødedato:
Til stede:

01-14
05.02.2014, 0, Idrættens Hus, Brøndby

Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær
Mikkelsen (KMM), Johnny Winther (JW), Asger Pedersen (AP), Hans Jørn Beck
(HJB), Jesper Holm (JH), Hans Storm (HS), Poul Hjorth (PH), Anita Silkjær (AS),
Svend Jacobsen (SJ), Palle Lind (PL)
Peter Kirkegaard (PK)

Afbud:

Referent:
Kenneth Majkjær Mikkelsen
Dato:
24.02.2014
___________________________________________________________________

Ansv.

1.

Siden sidst
Formanden:
I forbindelse med Dortmund Supercross omkom den danske kører Kasper Lynggaard ved
træningen. Det var et stort chok for alle i sporten. Kaspers ulykkelige dødsfald var ikke
det første, da vi også i slutningen af november måned modtog meddelelse om at 13årige Andreas Thykjær var omkommet under træning i Svendborg. Begge de tragiske
dødsfald understreger betydningen af fortsat at fokusere på de mange aktiviteter
omkring sikkerhed i Sporten.
Kasper Lynggaard var ved Dansk Motorsports Award den 22. januar indstillet i 3
kategorier, efter hans flotte 2013 sæson. Og det blev en lejlighed til at mindes Kasper
som vandt i 2 af kategorierne, Årets Profil og Årets Motocross-kører.
Awardshowet blev en fejring af årets flotte resultater for både DASU og DMU, men
samtidig også et show som vakte følelser for begge forbund, da DASU samtidig havde Le
Mans kører Allan Simonsens dødsfald på programmet, i forbindelse med uddeling af
penge indsamlet til en mindefond.
Dommerseminaret som blev afviklet den 26. januar fik gode evalueringer efterfølgende.
Og fremover bliver der lagt vægt på at sportsgrenen skal afholde sådanne seancer
sammen, i det omfang hvor det lader sig gøre.
I forbindelse med DMU`s indførelse af en tillægslicens i DMU for DMCU, er der nogle
beklagelige reaktioner på private hjemmesider, hvor DMU`s ret til at tage egne
beslutninger angribes. I den forbindelse skal der lyde en stor ros til DMU klubformænd
som har kommenteret nogle enkelte gange - og gjort det på en yderst saglig og
konstruktiv maner.
Ved det kommende repræsentantskabsmøde den 1. marts er der fokus på at få alle
ledige pladser i Sportskommissionerne besat. Specielt sker der i år en stor udskiftning i
SK Speedway, hvor formand Svend Jakobsen stopper, og hvor ligeledes Peter Kirkegaard
og Jens Foldager har valgt at stoppe.
I forhold til HB-referat 7-2013, er rækken af poster på valg ved det kommende
repræsentantskab dermed udvidet til følgende:
-

SP: Formand for 2 år (Svend Jakobsen fortsætter internationalt)
SP: SK-medlem 3 år (Peter Kirkegaard genopstiller ikke)
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-

SP: SK-medlem 1 år (Svend foldager trækker sig fra posten)
MX: SK-medlem 3 år (Poul Hjort genopstiller, men stiller samtidig op til ledig
HB-post)
OFT: SK medlem 3 år (Henrik Løvenskjold genopstiller ikke)
BMX: Formand, 3 år (Hans Storm genopstiller)
RR: Formand, 3 år (Jesper Holm genopstiller)

Generalsekretæren, herunder bl.a. ny hjemmeside:
Som led i prioriteringer, så forventes hjemmesiden lanceret i løbet af uge 9. Endelig
deadline for lanceringen, er ved DMU`s repræsentantskabsmøde. I den kommende tid
får SK`erne mulighed for slutkommentarer i starten af uge 8. Hjemmesiden er i det store
hele på plads nu – og det er kun finpudsninger, som leverandøren samt DMU`s
Informationsmedarbejder laver. I løbet af de sidste måneder har FU og SK-kommentarer
været en del af de justeringer som har foregået.
EMC programmet undergår tilsvarende nogle små-tilretninger i løbet af foråret ved
projektleder Kristian Lang, således at det er klar til at servicere alle grene. Det er et krav,
at alle DMU-klubber benytter programmet fra 2015.
Respekt og loyalitet omkring DMU´s organisation og arbejde
I Speedway har der været en del bølgegang gennem den seneste tid, og JB beklager, at
Peter Kirkegaard som konsekvens af dette har ønsket at stoppe før tid. Peter har gjort et
kæmpe stort arbejde, bl.a. i forhold til superligaprojektet, organisationsudvalget og
andre aktiviteter i DMU. Det er en kendt sag, at frivilligt valgte ikke altid er enige. Men
under alle omstændigheder så bør der være en gensidig respekt, således man kan se
hinanden i øjnene bagefter. Det skal sikres fremadrettet at der er en højere grad af
åbenhed og respekt mellem de frivilligt valgte i Sportskommissionerne og HB. Herunder
at man informerer hinanden om tiltag og aktiviteter hvor medlemmer fra HB deltager på
tværs af grenene.
Som frivillig leder, har man mange følelser involveret, og derfor kan reaktionerne være
store, og konsekvensen kan være at de som engagerer sig vælger at forsvinde ud af de
frivilliges rækker. Kommunikation er derfor et nøgleord mellem de frivillige, så man
undgår de situationer – hvor frivillige kræfter forsvinder. Vi er afhængige af de som vil
yde den indsats det er at være frivillig leder og det skal være inspirerende og sjovt at
være frivillig leder i DMU samtidig med at vi skal fokusere rationelt på de udfordringer
som altid vil opstå.
Under punktet blev det foreslået at se på hvilke kursusmuligheder der er via DIF, møntet
på uddannelse af bestyrelsesmedlemmer (og kommissioner).

SA/KMM
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2.

Økonomi og regnskab
a. Regnskab 2013
Det samlede regnskab for 2013 lander på -282.044 kroner, hvilket er lidt bedre end
tidligere estimeret i løbet af året. Der er dog også sket en række opstramninger i
løbet af året, som følge af de mindre indtægter fra primært licenser og til dels
medlemskaber.
b. Endeligt budget 2014
Der er sket en række reguleringer i budgettet 2014, herunder en stigning i
løbsafgifter. Omkostningerne til gager på sekretariatet er for nedadgående, da DMU i
2014 ikke har ansat en udviklingskonsulent.
Rammebudget for Jubilæumsaktiviteterne er sat til -500.000, som er lagt ind på de
relevante poster i DMU`s kontoplan. Omkring sponsorater blev det omtalt, at en af
udfordringerne er, at få DMU til at stå samlet omkring sponsorsøgningen. HS har
været tilkoblet i løbet af efteråret, med at prøve at sparke døre ind. HS gav en
beskrivelse af de udfordringer, som der kan være. Herunder problemer med
eksponering via landshold eller serier. Der er dog en række udfordringer for DMU
som sponsorsøgende, herunder konkurrencen med de eksisterende spillere, som
arbejder med sponsorater. Det kan meget let medføre interne konflikter.
Det blev aftalt at HS udarbejder en rapport over de erfaringer som vi har fået
gennem processen. Denne rapport skal danne grundlag for de videre tiltag indenfor
dette vigtige område. Rapporten skal foreligge inden HB 02/14
Udviklingskonsulenten er i 2014 ikke blevet genbesat, det betyder også, at det kan
være svært at få etableret udviklingsprojekter i klubberne, men det skal sikres at
opgaverne forankres på kontoret
c. Årsrapport 2013
Årsrapporten er for næsten al materiales vedkommende sat. Ved mødestart
resterede blot det godkendte regnskab/budget – samt eventuelle kommentarer fra
ekstern revisor.
Weekenden 8.-9. februar bruges til e-mail godkendelser, som sendes til Martin
Gunnar Thenning. Mandag den 10. februar sendes de endelige godkendelser til
trykkeriet, således at en færdig rapport kan ligge klar til udsendelse til klubberne
onsdag den 12. februar.
d. Forudbetalinger for Speedwayklubber 2014
Rent praktisk så skal der sendes noget information til klubberne inden første marts,
omkring forudbetaling af løbsafgifter i Speedway. Herunder hvad der sker hvis der
ikke er betalt en løbsafgift. Et alternativt er at dommeren skal modtage betaling på
dagen, hvis der ikke er betalt.

HS/JB

KMM

SA/KMM

e. Status for overordnede økonomi beregninger for den enkelte gren / licenser osv.
JB gennemgik en oversigt over hvordan DMU`s indtægter er skruet sammen.
Værktøjet som blev præsenteres, vil blive brugt på HB-niveau fremover – når der skal
tages principielle diskussioner vedrørende DMU`s økonomi.
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3.

Sager til beslutning
a. Udvalg under Hovedbestyrelsen 2014
Beslutning: 001-2014
I 2014 vil der være 5 udvalg etableret under Hovedbestyrelsen:
- Sikkerhedsudvalg
- Miljøudvalg
- Marketingsudvalg
- Juraudvalg
- Uddannelsesudvalg
Desuden oprettes der i forlængelse af DMU`s nye struktur for det retslige
system, et:
- Disciplinærnævn

Der bliver medio februar udsendt materiale til klubberne, således at der kan
ansøges om deltagelse i de tværgående udvalg/nævn. Indstillingsfrist til udvalg er
14 dage efter Repræsentantskabsmødet.

KMM

b. Miljø – Bilag 5, Miljøofficial krav ved løb, El-sport, brændstof (SP, DragRacing)
Beslutning: 002-2014
Bilag 5, 2014 - blev godkendt med tillæg (vedhæftet).

Miljøofficial: Det blev kommenteret, at der her er sket en forenkling.
Der ligger en miljø-instruks som skal udfyldes ved hvert løb. Dette kan man
benytte en på dagen med G (B)-licens til at udfylde.
Den ansvarlige for miljøet kan dermed godt få en anden til at udfylde
miljøinstruksen. Det skal være en ledende official som får ansvaret for at få det
til at fungere.
Der bør følge noget tekst fra Miljøudvalget til alment reglement, for at få det
ordentligt forankret.
Brændstof: Det blev kommenteret, at Politiet har modtaget nogle
henvendelser om transport af nitro-methane og methanol. Der ligger i
Miljøstyrelsen en dispensationsordning som man kan få, helt specifikt på
Speedway. Der tages et møde med Miljøstyrelsen, hvor det sættes på
dagsordenen, så sporten ikke udsættes for unødig administration her.
De øvrige nordiske lande er begyndt at tage fat på dette, for at blive klar til
næste år - og det samme er England.
NMN stopper i Miljøudvalget, og derfor vil PL og SJ med DMU`s Miljøchef,
udgøre arbejdsgruppen som udarbejder anbefalinger til videre forløb. Dette
forventes klarlagt i foråret 2014.
Sikkerhedsudvalget tager også dette samt tilsvarende emner op.

NMN

PL/SJ
JB
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Elsport: NMN forelagde, at det er miljøudvalgets holdning, at der skal tages en
dialog med Miljøstyrelsen om hvordan Elsport skal behandles, således at DMU
agerer aktivt.
Lydmåling: Det blev desuden kommenteret, at MU lægger op til at de
forskellige SK udtager de løb hvor de vil have lydmålinger på. Det er
Miljøchefens ansvar at påsætte lydmålere, og sikre, at den enkelte lydmåler
skal indsende lydmåler-rapporter til DMU`s miljøchef, som lægger resultaterne
ind i en database.
Dato på lydmålerseminar skal indsættes i referatet.

JB
SK
KER

KER

Præmiering til klubberne: MU foreslår at klubber som indsender rapport over
deres miljøtilladelser modtager en præmie, med fx billetter til større
arrangementer.

c. Skal det være et fortsat krav til 2015 om D eller S licens for at blive valgt til SK?
Der blev foreslået en diskussion om ovenstående. Baggrunden herfor er, at
med det nye almene reglement bliver SK ikke dømmende. Derfor kan det
overvejes om kravet for at stille op til SK, skal fjernes.
Beslutning: 003-2014
Krav om D eller S-licens for at blive valgt til SK og HB i DMU fastholdes.

d. DMU’s Vision 2020 og Prioriterede Aktiviteter 2014-2015 (godkendes til Rep Møde)
Det opdaterede dokument blev gennemløbet.
Beslutning: 004-2014
Fremlagt Vision og Aktiviteter 2014-2015 blev godkendt.

JB

Vision samt prioriterede aktiviteter bliver præsenteret på det kommende
repræsentantskabsmøde.

4.

Sager til behandling:

1. DMU’s Nye Retssystem – møde med Ordensudvalget og information
En af ordensudvalget medlemmer stiller ikke op til genvalg. Og i forbindelse med
det nye retssystem, hvor der indføres et nyt Disciplinærnævn, som bliver første
instans, så vil der blive indkaldt til et møde med Ordensudvalget, for en
gennemgang af det nye system.

OH

2. DMU´s Repræsentantskabsmøde 2014 og Fest
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a. Valg
I den kommende tid skal der tjekkes op på hvem som stiller op til valg.
Materialet skal udsendes til klubberne senest 14 dage før
repræsentantskabsmødet.
b. Forslag fra Hovedbestyrelsen til Repræsentantskabet
Forslag til fem ændringer i Vedtægterne blev kort gennemgået. Forslaget
bliver udsendt til klubberne, sammen med øvrige forslag op til det
kommende repræsentantskabsmøde.
Ændringerne gælder fra i år, men kan først træde i kraft i forhold til
kommissionerne i 2015.
Det blev diskuteret om HB skal fremsætte forslag vedr. stemmevægt.
Udgangspunktet vil i så fald være det reviderede forslag fra sidste
repræsentantskabsmødet 2013. HB konkluderede at der ventes til 2015
med at fremsætte dette, således at forslaget kan blive ordentligt
gennemarbejdet.

KMM

KMM

JB

c. Program for dagen
KMM gennemgik programmet for dagen, som i overskriftsform ser
således ud:
Kl. 09:00 – DMU Repræsentantskabsmøde
Kl. 12:00 – Frokost
Kl. 13:00 – SK Repræsentantskabsmøder
Kl. 18:00 – Jubilæumsfest – Velkomstdrink
Programmet forventes afsluttet 02:00 (musikslut)
I forbindelse med Jubilæumsfesten er planlagt underholdning.
d. Årets Klub
Kriterier for indstilling til Årets klub er udsendt til klubberne, med
deadline for indstilling den 17. februar.
Herefter sendes indstillinger til de enkelte SK`er, som på baggrund heraf
kårer årets grenklub.
På HB 02-2014, fredag den 28. februar, kårer Hovedbestyrelsen Årets
DMU-klub på baggrund af SK`s valg. Årets klub vil blive præmieret den 1.
marts.

MGT

e. Sportskommissioner – kort status
SK`erne gennemgik en kort status for den kommende tid.
For BMX vedkommende blev det bemærket, at der afholdes et møde ved
EM BMX styregruppen, hvor UEC (den Europæiske Cykelunion) deltager
KMM/
med 4 repræsentanter. DMU vil være repræsenteret på mødet ved
MGT
Generalsekretær og Informationsmedarbejder.

Side 6 af 8

Ansv.

3. DMU´s 100 års Jubilæum – kort opdatering på aktiviteter
Det seneste i forhold til DMU`s Jubilæumsår er, at der er tilgået meddelelse fra
Hoffet om at HKH Kronprins Frederik indtræder som protektor for DMU`s
Jubilæumsår, og de planlagte aktiviteter.
Sekretariatet vil når det passer i Hoffets kalender tage kontakt for at aftale evt.
deltagelse af HKH Frederik ved aktiviteter i Jubilæumsåret.
4. DMU´s Beredskabsplan – opdateret materiale
Informationsmedarbejder Martin G. Thenning har produceret materiale som kan
benyttes ifm. beredskabsplan ved ulykker. Materialet er næsten
færdigproduceret, og vil herefter blive udsendt til alle klubber og dommer/
stævneledere samt lagt op på DMUs nye hjemmeside – under punktet ”Klubbens
værktøjskasse”.

KMM

MGT

5. Internationale aktiviteter –
a. FIM – nyt fra FIM Kongressen 2013
JB kommenterede, at der ved FIM-kongressen i december måned var et
markant fokus på sikkerhed i Sporten.
JB kommenterede desuden, at DMU gennem mange år har haft tradition
for at involvere sig internationalt – for at sikre vore interesser. Derfor er
det desto mere vigtigt, at vi har fokus på rekruttering til det
internationale arbejde, og fremadrettet får lagt en plan for det, i SK`erne
og i DMU`s hovedbestyrelse.
b. NMC Møde 2014
NMC har fremsendt et forslag til FIM, for at lave nogle uvildige
undersøgelser i forhold til nakkekraver, da de undersøgelser som ligger i
dag, ikke er uvildige. Det er et meget svært emne for féderationerne og
for den sags skyld regionale sammenslutninger at løfte, og håbet er af
FIM`s medicinske komite vil gå ind i arbejdet. Når en international
organisation løfter opgaven er det alt andet lige også nemmere at søge
om støtte via fx EU til det omkostningstunge dokumentationsarbejde.

5.

JB

Referater til gennemgang og orientering
a. HB 07/14 – Taget til efterretning
Af seneste HB-referat stod noteret at samaritter skal kunne anvende Spineboard. Dette er ikke korrekt, og denne linje er med andre ord ikke gældende.
I afgiftscirkulæret mangler det at blive specificeret hvad det koster at klage. Det
blev vedtaget at prisen tilføjes i Cirkulæret, sammen med 500 kroner.
b. SK MX – godkendt
c. SK Speedway – godkendt
d. SK BMX - godkendt
e. SK RR/DR - godkendt
f. SK OffTrack – godkendt
Side 7 af 8

Ansv.

g. Miljøudvalget – godkendt
h. IT-arbejdsgruppen - godkendt
i. Uddannelsesudvalget – godkendt
6.

Næste møder / mødeplan 2014
HB 02-2014, Fredag den 28. februar, kl. 17:00, Scandic Bygholm Park, Horsens
HB 03-2014, Tirsdag den 1. april 2014 (Dagsmøde)
DMU`s kontaktperson i DIF`s bestyrelse, Niels-Christian Levin Hansen, vil deltage ved
dette møde i stedet for ved HB 01-2014.
Vedhæftet:
- DMU-kalender 2014
- Bilag 5, incl. tillæg
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