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Ansv.

1.

Velkomst
JB bød velkommen til et HB-møde, hvor fokus primært vil være på Vision og
Strategi oplæg 2014-2020 til præsentation ved efterårets klublederseminar.
HB blev desuden opfordret til at have fokus på planlægningen af jubilæet 2014
som skal udarbejdes op til HB 05-13, den 11. juni. Målet med listen er at
nogle udvalgte løbsaktiviteter ved næste års 100 års Jubilæum, klassificeres
som Jubilæumsløb 2014. Listen skal som udgangspunkt indeholde de største
løb, primært Internationale løb (EM-løb og opefter). Men der kan af hensyn til
så bred en præsentation af sporten som muligt i Jubilæumsprogrammet også
blive tale om mindre udvalgte løb, samt aktiviteter som er associeret med
DMU-sporten (Veteran og Touring).

2.

3.

Regnskab Jan.- April – Kort gennemgang
Ved gennemgangen blev det konstateret, at en del af efterslæbet fra de første
måneder så småt blev hentet. Men i forhold til budget er der dog stadig et
efterslæb på ca. 520.000 kroner.
BMX, Motocross og Speedway er de grene som primært er bagud efter de
første 4 måneder. Speedway forventer ikke mange ekstra licenser på
nuværende tidspunkt, mens BMX forventer en del flere licenser i de
kommende måneder. Det blev foreslået at der med udgangspunkt i en
sammenligning af tegnede licenser for de enkelte klubber, 2012-2013 – tages
kontakt til klubber hvor udviklingen ser markant ud, for at følge op på
eventuelle årsager hertil.
I forhold til medlemstallet forventes der en nedgang på samlet ca. 150.000
kroner for året.

OBL

Godkendelse af Referater
a. HB 03-15
(herunder afklaring af MX/Enduro træning og e-mail retningslinjer)
b. Af forrige HB-referat fremgik, at der skal udarbejdes retningslinjer for
Enduro-træningslicens og træning på MX-baner. Retningslinjerne
beskriver i hvilket omfang et Enduro-træningslicens kan benyttes ved
træning på MX-baner, samt hvilke krav der er til køretøjet.
Retningslinjerne er færdigskrevet og bliver udsendt snarest.
c. Miljøudvalget (MU) Referat rykkes til næste HB Møde
Af referatet fremgår, at MU er ved at planlægge et møde med
Miljøstyrelsen. Det er dog vigtigt at, før der indkaldes til dette møde, så
skal der ligge en klart forankret strategi i forhold til hvad DMU ønsker
at præsentere. Der er flere emner som kan komme i spil.
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d. RR-DR Referat
Referat godkendt.
e. E-mail hints
Der er lavet et dokument med retningslinjer for e-mail, for de frivillige i
bestyrelserne, dette blev kort gennemgået. Dokumentet blev kort
kommenteret og godkendt. Dokumentet udsendes til HB, SK`er og
Udvalg.
4.

KMM

DMU Mission, Vision og Strategi 2014 - 2020
Det er et stort emne, men over månederne frem mod klublederseminaret til
november, skal der ligge et udkast fra Hovedbestyrelsen, som skal fungere
som oplæg til klubberne på klublederseminaret. Der vil blive udsendt
materiale til klubberne i god tid inden klublederseminaret. En række konkrete
forslag til input blev gennemgået, og skal behandles, kommenteres og
suppleres af SK`erne.
En af de helt grundlæggende præmisser for den kommende diskussion er
hvem DMU er og skal arbejde for. Blandt dokumenterne der laves oplæg til
ændringer i er ”DMU`s vedtægter” og ”Strategi og Vision-dokumentet (pt.
2011-2015).”
Blandt punkterne som SK`erne skal arbejde med er:
- Hvad er det for et ”produkt” vi vil være kendt for?
- Hvad tilbyder vi vore medlemmer, klubber og andre interessenter?
- Værdier for DMU
- Hvorfor skal man dyrke sport i DMU?
- Internationalt engagement (Politisk og Events)
- Visioner for f.eks.: Uddannelse, Sikkerhed, Miljø, Information, Marketing osv
Et endeligt oplæg til klubberne kræver, at SK`erne over sommeren – tager en
diskussion omkring alle emnerne som skal indgå i Mission, Vision og Strategidokumentet. Planen er, at der udsendes 1-2 sider for hver gren til klubberne,
som oplæg til klublederseminaret.
Desuden blev der diskuteret konkrete punkter, herunder DMU`s Internationale
politiske engagement samt Internationale event i DK og Touring i DMU. Et
konkret forslag var at Jesper Christensen, SMC, kontaktes før den 11. juni, for
at høre om hvordan det tætte samarbejde mellem vores Svenske
søsterorganisation, SVEMO og den Svenske touring-organisation, SMC,
fungerer i praksis.
Revideret materiale efter mødet er fremsendt til HB for videre bearbejdning.

5.

Målsætninger 2014 – 2020
Se følgende side…
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Blandt de målsætninger som SK`erne skal arbejde på, blev oplistet en række
input, til inspiration.
Der skal gives bud på Målsætninger for (målpunkter 2016, 2020):
- Antal klubber
- Antal baner
- Antal Medlemmer
- Antal licenshavere
- Antal frivillige ledere
- Antal klubtrænere / klub (indenfor den enkelte gren)
- Økonomi
- DMU`s Administration – antal ansatte
6.

Medlemsstrukturen i DMU
Et selvstændigt punkt for diskussion bliver omkring medlemsstrukturen i DMU,
herunder Individuelle og Klubber.
Desuden skal der lægges op til debat omkring medlemskategorierne i DMU,
som kan være vanskelig at forstå, på trods af blot 4 kategorier.
Dette punkt var både genstand for diskussion på repræsentantskabsmødet
2013 - samt blev kommenteret i marts måneds spørgeskemaundersøgelse hos
klubberne.

7.

DMU og andre organisationer
DMU har haft tradition for indgåelse af samarbejdsaftaler med andre
organisationer, pt. DMCU og Ungdomsringen. Generelt skal SK`erne komme
med bud på hvordan samarbejdet med omverdenen bedst gribes an og sikrer
fremgang for DMU frem mod 2020.
BMX: Ungdomsringen
RR: Politiets Ungdomsklubber (PUK), Motorcykelimportører, Ungdomsringen
MX: DMCU, Ungdomsringen
Off-track: DMCU
Der kan generelt være stor forskel på hvilken strategi man ønsker for
samarbejdet med eksterne organisationer. Og der kan være stor forskel på
holdningen til hvorledes samarbejdet skal tage sig ud, alt efter hvilke personer
som sidder i SK.
For at tage hul på en kvalificeret diskussion, blev det fra SK`s MX side
foreslået, at man nedsætter en gruppe, som definerer hvorfor man som
udgangspunkt samarbejder, herunder se på de forskellige elementer i
samarbejdsaftaler, fx trænings- og løbssamarbejde.
Desuden har DMU et par associerede organisationer, Touring og Veteranerne.
Hvordan dette samarbejde optimeres til glæde for alle parter bør også være
en del af de overvejelser som SK`erne tager.

8.

DMU´s Administration
DMU`s administration er vokset gennem de seneste år, således at der i dag er
8 heltidsansatte i administrationen. HB er grundlæggende af den holdning, at
dette er den rigtige udvikling – da det er en generel tendens i sporten med
større professionel bemanding på forbundsniveau.
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Hermed følger også, at der er øgede forventninger til supporten til de frivillige
ledere, herunder at Sportssekretærerne skal have mere ansvar og
kompetence - således at der i det daglige bliver bedre professionel support til
SK`erne.
9.

Talent- og Eliteområdet
JB gennemgik som den eksisterende holdning og DMU`s Mission og Vision, i
forhold til Talent- og Eliteområdet.
Ordlyden fremstår pt. således:
”Det er DMU`s holdning, at resultater i VM, Ol og EM (Elite) skaber bredde og
herved opmærksomhed fra medierne og forbedret marketing af den enkelte
sportsgren og DMU i Danmark såvel som udlandet.”
SK`erne og HB skal i den kommende tid overveje deres holdning til denne
grundlæggende præmis. Ved debatten i HB blev der udtrykt, at der også er
andre parametre som gør sig gældende – samt at hvis fokus bliver for
entydigt, så kan det skade bredden.
Et oplæg til visioner for den enkelte sportsgren 2014-2020 på Talent- og
Eliteområdet blev gennemgået.
Generelt, så er Visionerne for de sportslige resultater underlagt den fælles
præmis, at skader på uheldige tidspunkter kan ramme hårdt. Men dette kan
der ikke tages højde for i en Vision, da det er en udfordring som hører til i al
sport.
Strategien for at opnå disse resultater blev gennemgået. For de enkelte
sportsgrene er der foreslået en række Principper for Talent- og
Eliteudviklingen 2014-2020, efter samtale med de enkelte SK`er, som
ligeledes blev gennemgået.
Talent og Eliteudvalget arbejder videre med oplægget med den individuelle
gren og ligeledes et møde med Team Danmark.

10.

JB/SA

Sportsgrenene
Den enkelte sportsgren / SK skal til HB mødet forberede Visionen for den
enkelte sportsgren – ”hvor ser vi den enkelte sport i 2020”. Dette bliver det
primære punkt på HB møde 05-12.

11.

Videre Forløb
Tidsplan følgende side:
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Dato
22/05/2013

Emne
HB Møde. Udarbejdelse af første ideer og
revision.

23/05/2013 - 05/06/2013

Opdatering, yderligere bearbejdning (FU).

06/06/2013

Udsendelse til HB.

11/06/2013

HB Møde 05-13. Opdatering kort gennemgang,
kommentarer.

12/06/2013 - 01/09/2013
02/09/2013

Videre bearbejdning (FU i samarbejde med SK
per gren).
Udsendelse til HB.

10/09/2013

HB Møde 06-13. Opdatering og gennemgang.

11/09/2013

Nyhedsbrev til klubberne (anbefale klub best.
møde i oktober).
Videre bearbejdning (FU i samarbejde med SK
per gren).

11/09/2013 - 01/10/2013

17.

02/10/2013

Udsendelse til klubberne for oplæg til èn times
debat på Klublederseminar (fredag aften som
det gererelle punkt) og yderligere på de
grenspecifikke møder.

02/10/2013 - 31/10/2013

Videre bearbejdning (FU i samarbejde med SK
per gren).

01/11/2013 - 02/11/2013

Klublederseminar.

03/11/2013 - 25/11/2013

Videre bearbejdning (FU i samarbejde med SK
per gren).

26/11/2013

Udsendelse til HB for godkendelse.

30/11/2013

HB Møde 06-13 - Oplæg til HB Godkendelse
(skal endeligt godkendes på
Repræsentantskabsmøde 2014).

01/03/2014

DMU Repræsentantskabsmøde 2014.

Mødeplan 2013 (opdateret)
HB 05-13 - 11. juni
HB 06-13 - 10. september
HB 07-13 - 30. november
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