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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde afholdt den 6. januar 2009 
 
Til Stede: Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Aage Hejgaard, Niels Munk Nielsen, Peter 
Hansen, Pia Buth Rasmussen, Henrik Funder Kristensen (referent).  
Afbud: Poul Hjort & Henrik Behrendt. 
 
1. Referater. 

HB 09/08 - Godkendt 
SD MX 07/08 
- Godkendt 
- Der har været afholdt møde med repræsentanter fra Quad kørerne hvilket har 

medført en justering af 2009 reglementet, som sikrer den bedst mulige udvikling af 
sporten. 

- HB/SDMX har modtaget henvendelse fra Importører/forhandlere for en videre 
drøftelse af maskinkort. Forslag fra Importørerne afventes. 

- Der er fejl i referatet omkring 2010 og 4-takt i Junior VM. Der må kun deltage 2T 
fra og med 2010 i Junior VM 

SD RR 07/08 – Godkendt 
SD SP 05/08– Godkendt 
SD BMX 05/08 og 06/08 – Godkendt 
 

2. Målrettede aktiviteter 2009 for at sikre flere medlemmer. 
Én af de primære opgaver for SD’erne er at sikre aktiviteter som understøtter 
klubbernes arbejde med rekruttering af nye medlemmer. På baggrund af dette, er der 
igangsat drøftelser i den enkelte SD for at igangsætte disse aktiviteter. 
I SD Speedway vil man invitere til ”åbent hus” arrangementer i løbet af foråret. Man vil 
blandt andet sørge for at have kendte speedway ansigter til stede. Ligeledes i SD MX: 
vil man invitere til ”åbent hus” arrangementer. Der er sat personer i sving med at kigge 
på opgaven. Der vil være øget fokus på rekruttering til microcross på Sjælland, og 
herunder vil der blive øget fokus på microcross udvalget. 
I SD BMX er der yderligere udfordringer da mange klubber ikke kan tage flere 
medlemmer. Der arbejdes med en løsning på at ændre træningsstrukturen, således at 
der kan være flere medlemmer i klubberne. Fokus i BMX børe ligeledes være at øge 
antallet af klubber. Det overvejes at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på dette. 
I forbindelse med det nye anlægsprojekt i Esbjerg er der desværre ikke en BMX bane 
med i konceptet. HFK retter henvendelse til Esbjerg kommune, for at få afklaret dette. 
Forskellige muligheder for, at DMU/SD kunne understøtte klubbernes aktiviteter blev 
drøftet, herunder blandt andet muligheden for gratis indslusningslicens hvis det tegnes 
på dagen. Ligeledes skal der udarbejdes opdaterede foldere og CD`er med 
marketingsmateriale for at gøre det nemmere at arrangere Åbent Hus arrangementer 
for klubberne. 
Drøftelserne fortsættes på næste HB Møde. 
 

3. Miljø og støjmåling. 
Det blev besluttet, at der afholdes støjseminar lørdag formiddag i forbindelse med 
repræsentantskabsmødet i Horsens. Sten Fredsøe koordinerer videre forløb. 
Den endelige støjmålerplan vil blive udarbejdet efter dette møde og det vil sikre at der 
er et øget antal støjmålinger i foråret samt til træning. Målet er at den nye 
støjmålingsmetode bliver forankret hos klubberne og de aktive. 
Det blev besluttet, at der skal uddannes 2 nye miljøofficerer på det kommende seminar 
i København. PH fremkommer med kandidat fra MX. 
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Der er planlagt møde med Grontmij – Carl Bro for at sikre en optimal koordinering af 
aktiviteter og omkostninger i 2009. SF og JB afholder mødet.  
 
 

4. DMU Organisationsudvikling 
Status på Mission, Vision & Værdier samt oplægget til en ny organisation i DMU blev 
drøftet på baggrund af kommentarerne fra klubberne på klublederseminaret, samt efter 
yderligere bearbejdning fra organisationsudvalget. 
Visionerne vil blive bearbejdet så de er så præcise og kortfattede som muligt.  
Ligeledes vil målene for de enkelte områder blive opdateret inden 
repræsentantskabsmødet.  
Materialet blev gennemgået og drøftet i detaljer for at sikre, at alle områder er 
bearbejdet og drøftet bedst muligt. Der vil blive taget kontakt til DIFs juridiske afdeling 
for at få deres kommentarer omkring det juridiske ansvar. Men der er ikke ændret i den 
nuværende struktur omkring ansættelsesforhold og lignende.  
Den tidligere udarbejdede og godkendte Talent og Elitestruktur 2009-2012 er en del af 
den nye organisationsstruktur, uden ændringer i forhold til tidligere godkendte struktur, 
som også er drøftet indgående med Team Danmark.  
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde en konkret strategi og 
aktivitetsplan for DMU og event/marketing generelt. Gruppen består af AH, HFK 
Kenneth Mikkelsen og Christian Primby. HFK indkalder til møde i uge 3, og første oplæg 
og ideer vil blive fremlagt på næste HB møde. 
Generelt er det vigtigt at pointere, at der i oplægget til den nye struktur er taget højde 
for mulige ændringer og optimeringer - uden at den grundlæggende struktur ændres.  
Det opdaterede materiale udsendes til klubberne den 19. januar. Dette materiale vil 
blive gennemgået på den kommende informationsmøder der afholdes i forbindelse med 
opstillingsmøderne øst/vest. HB beklager den sene ændring af planerne.  
 

5. Forsikringssager 
Forsikringsmæglerselskabet Willis har meddelt at Tryg har hævet præmien på vores 
forsikringer med 3½ procent. Set i lyset af de tiltag som er iværksat, nakkekraver og 
air-fence, var der enighed i bestyrelsen om, at vi måtte have et møde med selskabet. 
Dette med henblik på af få reduceret prisen. En stigning er ikke acceptabel. 
PH og HFK tager et møde med forsikringsmælglerselskabet for at gennemgå 
mulighederne. 
 

6. Licenser. 
Som ovenfor beskrevet arbejdes der fortsat med forsikringen. Forventet endelig 
afklaring på næste HB møde. Indtil videre er det udsendte licenscirkulære dog 
gældende. 
PH redegjorde for, at der må arbejdes videre med at få indført en form for elektronisk 
registrering ved ankomst til løb. Det kunne ske via en magnetstrimmel på licenskortet. 
Det blev desuden drøftet, at transponderen kunne indgå i disse overvejelser. Da dette 
er et specifikt MX problem, så aftaltes det, at PH arbejder videre med dette i 
samarbejde med HFK. 
 

7. Økonomi. 
Årsregnskabet for 2008 vil blive gennemgået på næste HB møde sammen med budget 
2009. Der er samtidig udarbejdet et ”what-if” budget hvor det forberedes hvor/hvordan 
der skal spares omkostninger i HB samt den enkelte SD, hvis der opstår en væsentlig 
nedgang i vores indtægter p.g.a. den nuværende økonomiske situation.  
Deadline for HB og SDs regnskabsberetninger til sekretariatet er den 1. februar. 

 
8. Næste møde 

Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 1700 på Fjelsted Skov Kro. 
 
 


