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Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 

 

 

HB Møde:  02-12 
Mødedato: 02.03.2012 
Til stede:   Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), 

Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Pia Buth Rasmussen (PBR),  
Hans Jørn Beck (HJB), Palle Lind (PL), Asger Petersen (AP), 
Poul Hjorth (PH), Svend Jacobsen (SJ), Jens Lund (JL). Desuden som gæster: Ole 
Blædel (OB), Søren Normann Andersen (SNA), Kasper Darfelt (KDA), Jean Snitily (JS)  

Afbud:   Lars Christoffersen (LC), Søren Møller Ebbesen (SME) 
Referent:  Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM) 
Dato:  06-03-2012 
 

 
 

1.  Velkomst, Indledning 

 
JB bød velkommen til DMUs sekretariat som traditionen tro er med til HB-mødet 
dagen før årets repræsentantskabsmøde.  
Efterfølgende præsenterede HJB et oplæg om sponsoraftale som er meget tæt på 
at kunne realiseres. Aftalen hænger sammen med tøjaftale med firmaet Extreme. 
HJB vurderer at oplægget kunne være et godt afsæt for et senere hovedsponsorat 
for DMU. Firmaet er klar til at indgå aftale med det samme. Bestyrelsen mente at 
man også bør nævne tilbuddet for JAK som tidligere har givet favorable aftaler og 
HJB arbejder videre med dette. Man bør desuden tale med DIF om produktet for at 
sikre at der ikke er områder vi ikke har afdækket. 
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2.  Referater til godkendelse, information, igangværende sager i den enkelte SK: 

a) HB 01-12  
Beslutning om gratis-licens. HB slår fast, at licensen gælder for alle nye 
kørere under 14 år i 2012. Hvorvidt løsningen skal håndteres via en serie 
online-gratis licenser, eller via en ordning hvor klubberne indsender lister 
med kørere som skal have gratis-licens, det besluttes administrativt ud fra 
hvad der er mest hensigtsmæssigt.  

b) FU 01-12 
Ingen kommentarer 

c) MX 02-12  
Der kører pt. to sager vedr. registreringsafgift. Den ene med en varevogn 
under 3,5 ton som blev stoppet ved grænsen. Det der var galt var at bilen 
ikke utvivlsomt var indrettet til godstransport. Der kører en sag hvor skat 
forlanger at der skal betales 240.000 kr. i registreringsafgift. 
Den anden sag er om store biler over 4 tons. Der er muligvis en principiel 
sag, hvor det skal afgøres om bilen må benyttes til andet end motorsport. 
Vedkommende har forespurgt DMU og unionen vil gå ind i sagen. PH er 
ansvarlig for videre forløb on DMU’s involvering. 

d) SP 06-11, Generel information 
Der er desværre opstået en konflikt mellem Vojens og Speedsport. Klubben 
har forespurgt DMU om hjælp, og DMU har henvist klubben til en DIF 
advokat, for at få en vurdering på om der er noget principielt i sagen.  
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e) BMX, Generel information 
BMX har lige haft SK møde, med fokus på at lave nye klubber. I forbindelse 
med Repræsentantskabsmøder er der desværre ikke opstillet en kandidat 
til den 3. post i SK og SK har derfor besluttet at indkalde til en 
ekstraordinært rep-møde, hvor de to SK medlemmer stiller deres 
kandidatur til rådighed. 
HB beklager denne situation og opfordrer BMX klubberne til at sikre 
etableringen af sportskommissionen og dermed den videre udvikling af 
BMX. 

f) RR/DR Generel information 
Vedr. nordisk mesterskab er det senest blevet besluttet, at der køres 
nordisk mesterskab via nationale mesterskaber. Det er aftalt at der 
udsendes information om at der køres nationale danske mesterskaber på 
udenlandske baner, med det formål at tiltrække nordiske kørere. Road-
race.dk har officielt meddelt at man stopper som klub. Der er et par forhold 
i forbindelse med klubnedlæggelsen som der skal følges op på. Road Racing 
Herning er under rekonstruktion, men der er også nogle udfordringer i den 
forbindelse. 

g) OT, Generel information 
Der arbejdes med at få strammet op på struktur i forbindelse med SK og SU. 
Desuden blev det kommenteret, at der mangler referater fra NMC fra 
grenene. Der skrives til Finland for at få tilsendt alle grenreferater.  
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3.  Information og opdatering fra Administrationen 

1. Status IT 
Online kalenderen er gået i luften. Der er pt. et par problematikker som 
afventer endelig afklaring: Sidevognskøreres tilmelding, udenlandske 
køreres tilmelding samt Ungdomsringen og DMCU køreres tilmelding via 
online-systemet. Disse problematikker vil blive afklaret over de næste uger. 
Hvad angår kursusportalen så er denne ikke gået i luften endnu, primært af 
administrative årsager. 

2. Checkliste 
Der er udformet en checkliste med forslag til konkrete lister, herunder 
økonomi, debitorer og medlemsstatistik, som løbende udsendes til 
Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg, Sportskommissioner samt 
Eliteafdelingen. Listen blev gennemgået og kommenteret. 

3. Møder/kursus for klubberne 
Der bliver afholdt kurser i det nye medlemssystem for klub- 
bestyrelsesmedlemmer i april. Det er aftalt at kurserne afholdes i Viborg og 
Brøndby. Det er Kenneth og Søren som står for afholdelse af disse kurser, 
som bliver udmeldt til klubberne primo marts. 
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4.  DMU Repræsentantskabsmøde 

Der er tilmeldt 51 klubber til DMUs repræsentantskabsmøde lørdag den 3. marts 
hvilket er færre end tidligere. Der er dog en del flere klubber tilmeldt til søndagens 
møder hvilket er positivt. Det blev foreslået at tage en dialog med klubberne om 
det manglende fremmøde ved DMUs møde. MotorBladet kunne med fordel 
benyttes til at fortælle den gode historie om sammenhængen mellem DMUs rep-
møde og sportskommissionerne. Muligvis kan der også være det forhold, at 
klubberne vurderer at det er for dyrt at være der begge dage. Andre vurderer 
måske at det ikke interesserer dem. Under alle omstændigheder har DMU en 
interesse i så høj en deltagelse som muligt. DMU er sammenlignet med andre 
forbund dog reelt repræsenteret ved et flot fremmøde ved de store samlinger. 
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1. Beretning, præsentation, highlights 2012-2013 
Ingen kommentarer 

2. Forslag fra klubberne til Repræsentantskabsmødet blev gennemgået og 
kommenteret. 
I motocross er der forslag om at udvalg skal vælges for to år ad gangen. 
Dette kan ikke behandles, da det vil have betydning for hele DMU og det er 
en del af DMU´s Vedtægter. 
 

5.  Økonomi og Regnskab 

Kommentarer til regnskab 2011 blev gennemgået og Årsrapporten 2011 vil 
blive udviklet videre til Årsrapport 2012. 
 

 

6.  DMU Organisationsudvikling – Tværgående Udvalg 

Gennemgang af manglende udvalg fra HB 01-12 og godkendelse af disse 

1. Bredde- og udviklingsudvalg 
Kommissorium godkendt 

2. Internationalt Udvalg 
DMU stilling til politisk deltagelse i UEM overvejes. Samarbejdet i UEM 
har ikke fungeret hidtil, herunder har der mellem UEM og FIM været et 
dårligt klima. Kommissorium foreløbigt godkendt og drøftes videre på 
kommende Internationalt udvalgsmøde. 

3. Sikkerhedsudvalg (oplæg til videre forløb, struktur) 
Der foreslås en struktur for sikkerhedsudvalget med 4 arbejdsgrupper: 
Beklædning og udstyr, Baner og anlæg, Uddannelse, Analyser og 
Undersøgelser (herunder medicinske vurderinger). Efterfølgende blev en 
liste med forslag til hvorledes sikkerhedsudvalget samt arbejdsgrupperne 
konkret bemandes gennemgået. Hovedbestyrelsen konstaterede at det 
er glædeligt at 8 personer har henvendt sig til opgaven og der indkaldes 
til møde i starten af april. 

4. Miljøaktiviteter (fordeling af opgaver/ansvar) 
Det fremsendte oplæg til SK miljøarbejde blev godkendt. Det er vigtigt at 
påpege at opgaverne indenfor miljøet er blevet omorganiseret og ikke 
reduceret. Det er vigtigt at det løbende sikres den mest effektive struktur 
for dels de daglige opgaver og de mere langsigtede opgaver. Samtidig 
arbejdes der på at ansætte en miljøkonsulent for at tilføre flere 
ressourcer i det daglige. 

 

 

7.  DMU’s Udviklingsaktiviteter 2012 (Bredde- og Udviklingsudvalget) 

Opfølgning og gennemgang af BU Aktiviteter 2012 (herunder Åbent Hus) og 
drøftelse af prioriteringer. Et oplæg blev udleveret og kommenteret på HB-mødet. 
Herunder blev det omtalt, at der bliver lavet en færdig pakke med flyers, plakater, 
pressemeddelelser og andet materiale, som klubberne kan bestille på kontoret. 
Konceptet bliver også omfattet af gratisT-shirts til deltagere. BU undersøger 
samtidig muligheden med radiosports og hvilke omkostninger det har. 
BU arbejder endvidere med at kunne tilbyde en startpakke via div. importørerne, 
således at man kan få udstyret på plads. Startpakken tilbydes alle under 14 år, der 
efter åbent hus ønsker at få kører licens. Kravet til klubberne som siger ja til dette 
er, at man skal forpligtige sig til at lave en evaluering på projektet. Det er vigtigt at 
de klubber som er med i det får en succesoplevelse, så deres eksempel kan bringes 
videre til andre klubber. Materialet vil være klar i slutningen af marts. 
Udvalget arbejder desuden med et spændende projekt under titlen: ”El-sport i 
DMU”. Det er en ny indgangsvinkel til at få nye kørere og hjælpere med ind i DMU. 
Projektet vil ikke fungere som afløsning for noget andet, men som et nyt 
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supplement. Setup som laves tager bl.a. også fat på hvordan man kan komme ud i 
skoler og fritidsklubber. Der er ved at blive lavet en projektbeskrivelse, hvor der vil 
blive afsat midler til det nye projekt, som har et stort potentiale for 
sponsorfinansiering. 
 

8.  DMU Talent og Eliteaktiviteter 

Alle grenene er godt undervejs og de ”nye” landstrænere i Motocross og Speedway 
er kommet godt i gang med sæsonen 2012. Det er glædeligt at konstatere at I Road 
Racing fortsætter Rene Prang som landstræner og der udarbejdes en langsigtet plan 
for dette område.  I Off-track er der lavet aftale med Steen Nicolaisen, som skal se 
på hvordan man kommer videre med Off-Track disciplinerne.  
BMX er godt i gang med sæsonen og der er mange gode resultater og dermed store 
forventninger til den kommende OL kvalifikation. 
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9.  Kommunikation og Informationsstrategi og Aktiviteter 2012 

Udgangspunktet var en præsentation som JB og JH fik hos Wonderful Copenhagen. 
Woco havde fortalt om hvorledes organisationen har udnyttet Sociale Medier i 
forbindelse med specifikt VM BMX. Oplægget er et godt afsæt til at diskutere 
hvordan DMU kan benytte sociale medier.  
Helt afgørende for en New Media indsats er at strategien bliver godt 
gennemarbejdet. Der er positive oplevelser fra BMX og Road Racing som viser at 
Facebook har været med til at skabe en dialog med brugerne. Der er mange 
muligheder på området, der er dog forskellige styrker og svagheder ved de mange 
new media muligheder, og en af de kommende opgaver bliver at få afstemt 
strategien så den matcher behov og midler. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe 
som sammen med sekretariatet skal tage hul på processen.  
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10.  Næste møde 

3. April kl. 16.30–22.00 på Fjelsted Skovkro 
 

 

 


