Hovedbestyrelsen

Referat fra HB-møde 1/08 d. 8. januar i Middelfart
Deltagere:

Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech,
Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk Nielsen og
Jan Rodtwitt

0) Velkomst
a) Generel status: Jørgen Bitsch bød velkommen til dette ekstraordinært indkaldte møde i
anledning af, at Henrik Nørgaard med omgående virkning har valgt at trække sig som formand for DMU. En speciel velkomst til Dennis Lybech, der som suppleant indtræder i HB
frem til repræsentantskabsmødet i marts i år.
Jørgen Bitsch så frem til er godt og konstruktivt samarbejde om at løse de forestående opgaver. Der ligger en masse opgaver, som skal fortsættes og igangsættes.
Eventuelle spørgsmål vil blive imødekommet og besvaret.
Jørgen Bitsch beklagede også den opståede situation, men der er i de forgangne måneder
forsøgt at finde den bedst mulige løsning for alle, hvilket desværre medførte at Henrik Nørgaard valgt at trække sig.
HB vil samtidig takke Henrik Nørgaard for det store arbejde der er ydet for DMU og ikke
mindst for et godt samarbejde gennem mange år.
b) Informationer, pressemeddelelser, kontaktpersoner: DMU udsender en officiel Pressemeddelelse i morgen efter dagens HB-møde. Denne omhandler formandsskiftet samt de
midlertidige udpegninger.
1) Konstituering af hovedbestyrelsen
a) Udpegning af fungerende formand: Jørgen Bitsch blev udpeget som fungerende formand
frem til repræsentantskabsmødet d. 1. marts.
b) Udpegning af fungerende næstformand: Erling Christiansen blev udpeget for samme
periode.
c) Indkaldelse af suppleant til Hovedbestyrelsen: Dennis Lybech er indkaldt og deltager i
HBs arbejde fra dags dato.
2) Referater
a) HB 8/07: 1d) Speedway 5/07: I fortsættelse af dette punkt oplyste Niels Munk, at garantibeløbet for liga deltagelse i 2008 er uforandret 25.000 kr. Dog ændres betegnelsen fra at være et depositum til at være en garantibetaling. Referatet godkendt.
b) Road Racing 8/07: 5) Diverse breve/mails: Den her refererede sag om dårlig opførsel er
under behandling i SDB Road Racing og forventes færdigbehandlet på SDB RRs møde i
slutningen af januar. Referatet godkendt.
c) BMX 6/07: Referatet godkendt
d) MX 7/07: Et særdeles positivt møde. Det under punkt 0 passerede foregik med deltagelse
af Jørgen Bitsch som en direkte fortsættelse af de drøftelser, der fandt sted på seminaret i
Kolding i starten af november. Der vil fremover ske en tæt opfølgning på de besluttede tiltag igangsat for at optimere samarbejdet i, til og med Sportsdivisionsbestyrelsen. Referat
fra denne del af mødet er udsendt til MX klubberne.
8) Reglement: Beslutningen om obligatorisk brug af halskrave blev drøftet, idet nogen har
sat spørgsmålstegn ved, om vi må kræve produktnavn på kraven eller ikke. HB konkluderede at fastholde sin tidligere beslutning, at leverandør/ produkt skal kunne identificeres.
Der er desværre opstået en forskel på teksten vedr. halskrave i Speedway og i Motocross
reglementerne. Motocross reglementet tilrettet, så teksten bliver identisk til Speedway. Referatet godkendt.
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2) d) Aktivitetslisten: Listen blev gennemgået, enkelte punkter nærmere drøftet.
3) Gennemgang af arbejdsopgaver og koordinator opgaver frem til repræsentantskabsmødet
a) Koordinator for økonomi: Jørgen Bitsch blev udpeget til at varetage denne funktion.
b) Elitekoordinator: Jørgen Bitsch blev ligeledes udpeget til at varetage denne funktion.
c) Koordinator for Event & Marketing: Jørgen Bitsch accepterede at fortsætte på denne
post frem til marts måned.
Under dette punkt gav Jørgen Bitsch en kort orientering om status på eventsiden.
Styringen af VM i Randers er på plads, det samme angår VM i Slotsbjergby. Af andre besluttede eventtiltag er BMX World Cup i København, DM-A Motocross. Budgetter for disse
events skal færdiggøres, JB/JR står for dette. DMUs deltagelse i vinterens 2 udstillinger
(Herning og København) blev drøftet. Henrik Berendt og Jan Rodtwitt koordinerer denne
indsats. Via disse udstillinger skal DMU ’’sælge’’ de oplevelser, DMU kan tilbyde. Et godt
salgsmateriale skal udarbejdes. Skal vi deltage, skal der være kvalitet ellers skal vi holde
os væk.
Det blev efterfølgende konkluderet, at vi deltager i udstillingen i Herning d. 8.-10. februar,
men ikke i København ugen før.
d) Generelle opgaver: De foreliggende generelle opgaver er blevet gennemgået af Jørgen
Bitsch og Jan Rodtwitt. Der er styr på organiseringen og udførelsen af de opgaver, der ligger.
4) Repræsentantskabsmødet og Hovedbestyrelsen
a) Planlægning og afvikling: Jan Rodtwitt har styr på dette område. Afviklingen i 2008 bliver
identisk til afviklingen i 2007. Dog bliver der gennemgang af projekterne der blev igangsat
på klublederseminaret umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.
b) Åbne poster, mulige kandidater, "kompetencer": Personer på valg i 2008 blev gennemgået. De opgaver, der fremover skal løses i og af HB, blev drøftet, og dermed de profiler/
kompetencer, der er ønskelige fra mulige kommende medlemmer af Hovedbestyrelsen.
c) Eventuelle vedtægtsændringer: FU – skal denne ’institution’ bestå? En mulighed kunne
være at omformulere vedtægterne, så brugen af FU er en åben mulighed og ikke en fastbesluttet enhed. I stedet kan FU bruges som et slags ad hoc udvalg til at bearbejde eventuelle administrative/økonomiske opgaver. HB tilsluttede sig dette forslag. Oplæg til vedtægtsændringer udarbejdes af Jørgen Bitsch/Jan Rodtwitt.
Det har i HB tidligere været drøftet, om man kun skal kunne opstille til én post ad gangen.
Vi kan risikere at skyde os selv i foden ved at ændre dette, da vi ikke har så stor en personkreds at rekruttere fra. Der kan være fordele ved, at man kan beholde en given person i
en bestyrelse, hvis personen ikke bliver valgt til den først prioriterede post. Ideen skrinlægges. Det automatiske valg til suppleantpost blev ligeledes drøftet. Også her konkluderede
HB, at ordningen ønskes bibeholdt uden ændringer.
e) Invitation og gave til Henrik Nørgaard: HB besluttede, at der vil blive afholdt en reception
for Henrik Nørgaard lørdag efter repræsentantskabsmødet i DMU og inden middagen lørdag aften. Henrik Nørgaard har givet sin tilslutning til dette. Invitationer udarbejdes og udsendes.
Hovedbestyrelsen besluttede yderligere at indstille Henrik Nørgaard til at modtage DIFs
ærestegn.
5) Økonomi
a) Eventuelle udestående: De sidste bilag mangler at komme ind. Jan Rodtwitt forventer at
kunne fremlægge regnskab i udkast på HB-møde 2/08 den 19. januar.
b) Opdateret MX Budget 2008: Det opdaterede budget blev gennemgået.
DM-A afdraget fra 2004 serien flyttes ud af Motocross og over i event i stedet, hvilket forventes at give Motocross budgettet en tilsvarende større budgetreserve.
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5) c) DMA Solo 2007: Underskuddet forventes at blive 75.000 kr. mod et budgetteret overskud
på 66.000 kr. DM-A foreningens formand arbejder på at få ryddet op i dette i samarbejde
med SD Motocross’ formand.
d) Events 2008: HB foretog en kort gennemgang af økonomien i de prioriterede events. Budgetterne forventes at ligge klar til behandling på HB-mødet d. 19. januar.
e) Nøgletalsfordeling 2008: Den for 2008 udarbejdede nøgletalsfordeling og de indeholdte
parametre blev drøftet.
HB ønsker at prioritere tiltag rettet mod medlemsfremgang, fastholdelse, rekruttering etc.
En nærmere drøftelse af dette vil blive foretaget snarest. Der skal supplerende udarbejdes
nogle analyseværktøjer, der kan belyse DMUs udvikling på bl.a. medlemsområdet – grenvis.
Medlemskontingent og opkrævning – og indberetning til DIF blev ligeledes drøftet.
Emnet Videredebatteres på mødet den 19. januar.
f) Licens- og Medlemsstatistik: Den udarbejdede statistik for året 2007 blev gennemgået.
Det må konstateres, at antallet af officialslicenser i forbindelse med fornyelsen pr. 1. maj er
faldet med ca. 1.000 licenser fordelt på alle 4 grene.
6) Strategi & Udvikling 2008
a) Kort status på fokusområder 2008: De 6 indsatsområder er alle igangsat. Opdatering fra
alle koordinatorerne bedes foreligge til HB-mødet den 19. januar.
b) Miljø, diskussion og debat om fokus 2008/2009: DMUs overordnede miljøarbejde blev
genstand for en dybdegående debat, initieret af klubbernes udmelding på området på Klublederseminaret i starten af november.
Et vigtigt indsatsområde er at nedbringe støjen og dermed en sænkning af støjgrænserne,
men vi skal sikre at dette sker på baggrund af de rigtige forudsætninger. At nedbringe støjen kan vi ikke klare alene, men har brug for et europæisk samarbejde og der vil blive taget
tiltag til at initiere dette.
Før endelige beslutninger om den fremtidige handlingsplan kan træffes, skal vi have beskrevet og prioriteret vore indsatser. Samtidig skal en tilhørende tidsplan udarbejdes.
HB konkluderede på denne grundige drøftelse, at der i samarbejde med MIF skal gennemføres en gennemgribende støjmåling af alle de 2008 maskintyper, der benyttes til motorsport i alle 3 motoriserede grene. Dette tiltag iværksættes via Motorsportens Miljøsekretariat, Henrik Højlund.
Udførte støjmålinger i 2007 blev drøftet. Antallet af udførte målinger er ikke tilfredsstillende i
forhold til den forbrugte økonomi. Det blev foreslået, at støjmåling flyttes over i respektive
Sportsdivisioner – stadig med koordinering fra Steen Fredsøe, og Steen arbejder videre
med den endelige organisation til beslutning på næste HB møde
Steen Fredsøe ønskede samtidig, at det allerede planlagte seminar for støjmålere planlagt i
februar, aflyses og udsættes til en ny dato lidt senere på sæsonen. Dette for at give tid til
reorganiseringen af støjmålinger fremover.
Steen Fredsøe orienterede fra det nys afholdte møde med Miljøstyrelsen omkring afholdelse af løb på speedwaybaner. Miljøstyrelsen er af den generelle opfattelse, at kommunerne
tolker reglerne alt for stramt – måden på hvordan man bl.a. tolker en weekend eller en
løbsdag gøres alt for rigidt. Vi får en ny tolkning af regelsættet fra styrelsen, en nytolkning,
som vi kan bruge i det fortsatte arbejde med at få tilstrækkelig plads til løb.
Steen Fredsøes fremtidige tilknytning til Miljøorganisationen vil blive drøftet og søgt fastlagt
på HB-mødet d. 19. januar. Men samme kan ikke endelig fastlægges før efter at sammensætningen af HB er kendt efter valgene d. 1. marts.
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7) Elitearbejde og Team Danmark 2008
(kort status fra den enkelte sportsgren)
a) Motocross
b) Speedway
c) BMX
d) RR
HB foretog under dette punkt en kort tværgående drøftelse af struktur, talentudvikling og de
fremadrettede forventning på området. Emnet drøftes detaljeret på mødet den 19. januar.
Fremadrettet er det vigtigt at sikre den røde tråd fra arbejdet i klubberne over talentarbejdet op
til elitearbejdet.
8) Aktivitetsplan 2008
Aktivitetsplanen blev fremlagt og gennemgået. Samme skal yderligere udbygges og løbende
opdateres for at bevare sin værdi.
9) Næste møder
HB-møde 2/08: Weekenden 19./20. januar:
HB-møde 3/08: Fredag d. 28. februar
10) Eventuelt
Der blev ikke drøftet emner under dette punkt.

Referent: Jan Rodtwitt
Udsendt den 17. januar 2008
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