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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 
 
HB Møde:  01-11 
Mødedato: 5. februar 2011 
Til stede:   Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE),  

Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),  
Jesper Holm (JH), Bent Andersen (BA), Svend Jacobsen (SJ), Jens Lund (JL), 
Hans Jørn Beck (HJB), Lars Bo Rasmussen (LBR), 

Afbud:   Jesper Jacobsen (JJ), Elvin Rasmussen (ER) Lars Christoffersen (LC) 
Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato:  6. februar 2011  

___________________________________________________________________ 
 

  Ansv. 
1. Referater til godkendelse 

 
HB 05-10, Godkendt 

 

  
FU 01-11, Godkendt 
Officialslicens strukturen for 2011 er nu plads og licenser udstedes hurtigst muligt. 
Principper for ny anmeldelse blev gennemgået. Er til høring hos den enkelte SK for 
ændringsønsker. Skal endelig godkendes af selskabet, og udsendes herefter. 

 
 
 

OH 

 Officialslicensstrukturen skal afklares mellem Trial/Enduro og uddannelsen af disse. HJB/JH 
 Der arbejdes med en fortsat effektivisering af skadesanmeldelsesprocessen, på 

baggrund af kommentarer og ideer fra AON. Når disse er beskrevet nedsættes en 
arbejdsgruppe med repræsentanter fra hver SK for at udarbejde forslag til nye 
processer. 

OH 

  
SK MX 01-11, Godkendt 
God fremdrift på lydmålinger og planlægningen af disse 
Der er afholdt et godt og konstruktivt møde med DMCU, og aftalen for 2011 lægges 
på hjemmesiden. 
Der kan udstedes 2 licenser uden ekstrabetaling (gælder for alle grene). 

 
 
 

AJ 

  
SK SP 05-10, Godkendt 
SK SP 01-11, Godkendt 
De nye FIM Lydpotter anvendes i 2011.  
SK har igangsat en yderligere gennemgang af kompetencer og opgaver for de enkelte 
udvalg for at sikre at der er ejerskab og den nødvendige afklaring af forventninger til 
sæsonen 2011. 
Der er opstået muligheder for en nyudvikling indenfor TV og nettet, som der arbejdes 
videre med. Det forventes at det kan afprøves i anden halvdel af 2011 sæsonen.  

 

  
SK BMX 01-11, Godkendt 
Der arbejdes kraftigt på at styrke ressourcerne i BMX, se senere punkt i HB referat 

 

  
SK RR/DR 06-10, Godkendt 
SK RR/DR 01-11, Godkendt 
Generelt en god start på året med gode og konstruktive tilbagemeldinger fra de aktive 
og klubberne. Godt initiativ med den nye folder og de gratis licenser for 2011 som kan 
udleveres som en prøveordning til helt nye medlemmer. 
De første pit-stop møder er afviklet og der arbejdes videre med konceptet for at 
komme tæt på klubberne og de aktive. 
Situationen omkring afviklingen af Nordisk Mesterskab er yderst kritisk og der tages 
kontakt til de andre lande hurtigst muligt. Situationen er yderligere kompliceret efter 
afholdt møde med promotoren.  

 
 
 
 
 
 
 
 

JH / JB 
 

  
SK OT 01-11, Godkendt 
Det tages til efterretning at ATV aktiviteterne stoppes indtil der er fornyet interesse og 
muligheder. 
Ligeledes kunne HJB berette hvor godt det nye Skype fungerer til afvikling af møder. 

 

  
 
 

 
 
 



   

Side 2 af 7 

  Ansv. 
UU 24-01-11, Godkendt 
God fremdrift og der er godt gang i alle aktiviteterne. 
Kurserne for de nye tidtagere er kommet godt i gang. 
Generelt vil der blive arbejdet videre med at videreudvikle undervisningsmaterialet i 
de enkelte grene 

 
 
 

JH 

 
 

 
Internationale aktiviteter FIM/UEM 
Udviklingen specielt i FIM/CCP følges tæt og videre forløb omkring DMU’s 
repræsentation afklares efter Kommissionskongressen. 
 
Der er forventninger til en væsentlig reduktion af lydniveauet i 2013, men dette er 
ikke officielt endnu men DMU følge dette tæt.  
Der er fremdrift i udviklingen af de nye vedtægter for UEM, men en generel 
kompliceret proces. 

 
 

JB 
07-02-11 

  
Afgørelse fra Ordensudvalget 
Afgørelsen tages til efterretning og ligeledes kommentarerne omkring håndteringen af 
sagen. Dette indgår i Jura og Reglementsudvalgets videre arbejde om mulige 
forbedringer af processerne. 
Der er tidligere igangsat en opdatering og præcisering af sagsbehandlingen i den 
enkelte SK samt en checkliste som intensiveres så det er klart til sæsonen 2011 
 

 
 
 

OH 
 

OH 
12-04-11 

2. DMU’s Sekretariat 
De enkelte opgaver er fordelt på kontoret og der er tilknyttet 2 nye 
studentermedhjælpere som kan aflaste på de enkelte opgaver og ligeledes Svend 
Panse som koordinator for Repræsentantskabsmødet 2011. 
Denne periode er dog rimelig hektisk pga af afslutningen af regnskabet, licenstegning, 
mv. så vi beder klubberne om forståelse for eventuelle forsinkelser i besvarelser af 
spørgsmål eller andre services. 
 
For at sikre de nødvendige ressourcer i 2011 og ligeledes at vi får den nødvendige 
positive effekt af de mange gode ideer der kom fra Klublederseminaret blev det 
besluttet at der arbejdes videre med at ansætte en udviklingskonsulent. DIF ansøges 
om støtte til dette men da det er uden for ansøgningsperioden kan dette først 
behandles i marts af DIF.  
Det blev derfor besluttet at ansætte en midlertidig projekt ressource (5-6 måneder) 
som eventuelt kan fortsætte efter denne periode afhængig af ansøgningen til DIF. 
De prioriterede opgaver som vedkommende skal arbejde med er følgende: 

• Klubudvikling i samarbejde med Sportskommissioner og Sportsudvalg 
• Klubbesøg og igangsætning af nødvendige aktiviteter og support 
• Fokus på BMX Klubudvikling og lokale aktiviteter for at sikre at DMU udnytter 

mulighederne som skabes ved at afholde et VM. Der skal ligeledes sikres at 
der arbejdes bredt med klubberne indenfor DMU (Motocross, Speedway, Off 
Track og Road Racing) 

• Ansvarlig og koordinering af afviklingen af Åbent Hus Arrangementer 2011 for 
alle DMU’s klubber. Dette inkluderer blandt andet fremstilling af diverse 
foldere og materiale som DMU kan fremstille for klubberne for at sikre et 
professionelt niveau. 

 
Parallelt med dette (men som 2. prioritet) arbejdes der videre med at udarbejde 
forslag til jobbeskrivelse og jobannonce for kommende General Sekretær for DMU til 
videre drøftelse på kommende HB møde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FU 
 

3. Intern Kommunikation, Email kultur 
Det blev aftalt at følgende retningslinier gælder for besvarelse / respons på emails og 
spørgsmål: 

• Afsender skal overveje hvem der forventes svar fra (= til) og hvem der blot 
skal informeres (=cc) 

• Det forventes ikke at der svares når man er i cc 
• Modtager skal så vidt det er muligt svare indenfor den ønskede termin – eller 

informere afsender om hvornår der kan forventes svar hvis det ikke er muligt. 
• Der bør svares på e-mails indenfor 3-4 dage 
• Det anbefales at sikre en god balance mellem e-mails og brug af telefonen for 

at sikre den bedst mulige kommunikation.  
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  Ansv. 
 

4. DMU Handlingsplaner 2011 
Den opdaterede oversigt blev gennemgået og danner grundlag for en yderligere 
gennemgang på Repræsentskabsmødet under punkter Strategi for DMU. Udover de i 
dette referat detaljerede punkter blev følgende aktiviteter drøftet. 
 

 

 Møder med klubberne 
Der er kommet godt gang i dette i RR, SP og samme koncepter planlægges i MX og 
BMX. Det er besluttet at der afholdes møder per gren og meget gerne sammen med 
en hel klubs bestyrelse for at få en god dialog. 
Det er vigtigt at konstatere at den enkelte SK skal være proaktiv og tage de 
nødvendige initiativer til at eventuelt afholde møder med én eller flere klubber hvor 
der kan være behov for dette. 
 

OH 
 
 
 

SK 
Formænd 

 

 Mentor ordningen 
Ud fra tilbagemeldingerne fra klubberne er der et behov for at man kan kontakte 
”eksperter” indenfor enkelte områder. Dette skal markedsføres bedre og der skrives 
en artikel om dette til hjemmesiden samtidig med at der søges efter flere mentorer. 
Henrik Berendt sættes på som primær kontaktperson 
 

 
HBE 

5. Talent og Eliteaktiviteter  
Der er nu ansat 2 nye landstrænere i DMU: Motocross Mikkel Caprani og for Speedway 
Anders Secher og alle ser frem til at godt og konstruktivt samarbejde og ikke mindst 
en stor forventning til den kommende udvikling af resultaterne og talenterne. 
HB ønsker begge nye landstrænere velkommen i DMU. 
Der igangsættes nu de nødvendige tiltag for at sikre sæsonen 2011 og herunder en 
personlig samtale med den enkelte kører og gennemgang af målsætninger, 
træningsplaner og andre nødvendige aktiviteter for at sikre målsætningen for de 
kommende år. 
 

 
 
 
 
 

JB 

6. Regnskab 2010 
Det endelige regnskab 2010 er ikke afsluttet når dette referat skrives, men udsendes 
til klubberne i uge 7 i forbindelse med Repræsentantskabsmødet.  
Det kan desværre konstateres at der har været en del poster som er dukket op 
gennem 2010 som belaster regnskabet - dog både plus og minus, men der er efter 
ansættelsen af Jean arbejdet meget hårdt på at få alt afstemt og sikret med den 
faktiske situation for de senere år, så vi sikrer det korrekte grundlag for 2011.  
Det samlede resultat for DMU (inklusive alle områder, SK) 2010 forventes at være et 
mindre overskud, som må anses for acceptabelt med de givne kommentarer. 
Det kan dog konstateres at der skal strammes kraftigt op på enkelte områder og 
økonomistyringen af disse områder. Dette arbejdes der videre med så snart 
regnskabet er afsluttet og alle detaljer afklaret.  
 
Debitorerne blev gennemgået ved udgangen af 2010 og det konstateres at der fortsat 
er klubber med en stor gæld hvor det ikke er lykkedes at nedbringe denne.  
Der afholdes møder med disse klubber i februar / marts og der aftales en revideret 
ordning om at nedbringe gælden snarest og sikre at gælden ikke vokser. Én løsning 
kan være at der skal forudbetales før at klubben kan afvikle f.eks. løb. Dette vurderes 
i det enkelte tilfælde. Der fremsendes hurtigst muligt skriftlige referater / aftaler til FU 
for videre behandling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FU 
01-03-11 

 
 

SK 
Formænd /  

FU 

7. Budget 2011 
Det reviderede budget blev gennemgået og godkendt og det præsenteres på 
kommende repræsentantskabsmøde. 
 
 Budget 2011 

DMU Hovedkassen 349.033 

MotoCross 32.500 

Speedway -56.333 

Off Track -16.000 

BMX -17.300 

RR/Drag Racing -49.000 

Resultat 242.900 
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  Ansv. 
 
Den nye kontoplan blev kort præsenteret og de nye principper. Så snart dette er 
afsluttet og jan/feb opdateret afholdes der en yderligere gennemgang med den 
enkelte budget ansvarlige. 
 
Der skal udarbejdes en ny afregningsblanket som tager højde for at der f.eks. skal 
angives 2 kontonumre. 
 
Principperne og retningslinier for løbsafgifter for større publikumsløb og 
arrangementer skal revideres og opdateres. Dette skal omhandle roller, ansvar og 
kompetencer for Promotor, Klub, SK, HB for de enkelte områder (inklusiv 
retningslinier for at indgå kontrakter).  
Det skal også fremhæves hvilke punkter der skal indgå i en kontrakt (f.eks. ansvar for 
forsikringer). FU udarbejder forslag til drøftelse på kommende HB Møde. 
 

 
FU 

 
 
 

FU 
 
 

FU 
 

8. DMU Udviklingspulje 2011 
Det er besluttet at afsætte 300.000 kr i budget 2011 som kan anvendes til særlige 
udviklingsfremmende aktiviteter indenfor DMU.  
Der kan under DMU’s Udviklingspulje ydes støtte til udviklingsfremmende aktiviteter 
indenfor bl.a.: 

• Tilgang af medlemmer 
• Tilgang af aktive 
• Lokale aktiviteter for at fremme kendskabet til DMU og sporten 
• Markedsføring 
• Samfundsmæssige projekter og initiativer 
• Nye baneanlæg 

 
Støtte kan søges af en Sportskommission, Klubber eller Udvalg nedsat af HB. 
Ansøgninger fremsendes til DMU’s Sekretariat mærket DMU Udviklingspulje og 
ansøgninger behandles løbende.  
Yderligere information på repræsentantskabsmødet samt på DMU’s Hjemmeside 
 
For yderligere retningslinier se bilag 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JB 

9. DMU Repræsentantskabsmøde 2011 
Planlægningen kører som forventet og HB ser frem til at par gode og inspirerende 
dage i Horsens.  
Der er fremkommet spørgsmål og ideer til omkostningsniveauet som tages til 
efterretning og der arbejdes videre med dette frem mod Repræsentantskabsmødet 
2012. 
 
De tidligere forslag til ændringer af vedtægterne blev gennemgået og godkendt til 
udarbejdelse af endelige forslag til udsendelse, med tilføjelse af forslag til at ændre  
§ 5 mht. offentliggørelse af dagsorden på hjemmesiden. 
 
Andre forslag blev ligeledes drøftet og herunder om antal medlemmer i HB skulle 
ændres (én fra hver kommission i modsat nuværende 2 fra hver kommission). Der var 
bred enighed om at det nuværende fortsat skal bibeholdes da der er flere fordele som 
blandt andet sikrer at informationen udbredes bedre og at der altid er én back-up. 
 
Tidsplanen efter repræsentantskabsmødet er: 
07-03-2011   Udsendelse af information til klubberne om at indsende kandidater til     
                    udpegning af udvalg under SK / HB 
21-03-2011   Deadline for indsendelse af kandidater 
12-04-2011   Alle udvalg er udpeget (SK/HB) 
 
De nuværende udvalg varetager opgaverne og ansvar frem til og med den 12. april 
2011. 
 
Forslag fra Fortjentstegnsudvalget er godkendt. 
 
 
 
 

 
 
 

FU 
 
 
 

OH  
14-02-11 
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10. Leder og Official i DMU 

En enig HB understreger; Som leder og official i DMU er det specielt vigtigt at være 
opmærksom på man er repræsentant for sporten og forpligtet til at overholde 
vedtægter og reglementer, herunder er også etik, moral og sund fornuft. 
 
På baggrund af en sag i RR gennemgik JH SK’s holdninger og beslutninger som HB 
bakker op omkring. JH tilskriver den pågældende DMU Official. 
 
Der nedsættes et udvalg bestående af Hans Jørn og Jesper til at udarbejde konkret 
forslag til håndtering af banegodkendelse på tværs af grenene. Forslaget sendes til 
Jura og Reglementsudvalget for yderligere behandling. 
 
Det er HB’s holdning at sager omkring de aktive og officials skal behandles og 
eventuelle konsekvenser besluttes i den enkelte SK på baggrund af den enkelte sag. 
Det skal dog fremhæves at eventuelle omgåelser af sikkerheden skal tages med i 
sagsbehandlingen.  
 
I sager med konsekvens for DMU’s omdømme og sporten skal kontakt til pressen 
godkendes og aftales med Kenneth / JB.  
 

 
 
 
 
 

JH 
 
 

HJB / JHH 

11. DMU’s Politiske Engagement og Mærkesager 
Som det klart fremgik af kommentarerne fra spørgeskemaundersøgelsen samt 
gruppearbejdet på Klublederseminaret, skal DMU involvere sig i det politiske arbejde 
og sikre at vi engagerer os og ikke mindst får fastlagt vores mærkesager som der skal 
arbejdes videre med. 
HB er enige i denne prioritering, men også vidende om at dette kræver mange 
ressourcer og ikke mindst et langt sejt træk, 
 
DMU’s mærkesager 

1. Vi skal ikke defineres som en ”Særligt forurenende virksomhed” 
2. Revidering og forbedret grundlag for miljøgodkendelser 
3. Ændring af kravene til forsikring ved større arrangementer 
 

Ligeledes vil følgende fokus indgå i arbejdet 
• Udnytte / involvere os mere i DIF netværket 
• Vi skal deltage i alle DIF arrangementer 
• Vi skal definere hvad vi vil bruge DIF til – hvad kan DIF bruge os til, hvordan 

får vi en bedre kontakt til vores DIF kontaktperson? 
• Olympisk komite……giver stor indflydelse (BMX!!) 
• Etablere oversigt over lokalt netværk i Danmark (inklusiv ekstra fokus på 

Elitekommuner) 
 
Der planlægges et snarligt møde med relevante politikere / embedsmænd om prioritet 
1 under mærkesager.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JH / JB 

12. DMU Marketing, Partnership og Sponsorer 
Der var udarbejdet et godt forslag hvor følgende 7-punktsplan igangsættes, og 
yderligere detaljeret tidsplan og resultater for 2011 indgår: 
 

• Vores nuværende ”ansigt” udadtil skal rettes. Der udarbejdes skabeloner til 
Brevpapir/Email signaturer/Visitkort/Logoer og Layout på tøj. 

• Vores ”reklamemateriale” opdateres, til vores nye grafiske profil og 
organisation,  Nye Rollups. Plakater, Klistermærker.  

• Marketingsudvalget koordinerer og betaler profilbeklædning for DMU 
repræsentanter (skal sammenholdes med mulig sponsorer – mål 1. april 
2011). Endelig beslutning om hvem der skal beklædes træffes af 
HB/SK/Udvalg ud fra anbefaling fra udvalget. 

•  Fremadrettet laves alle flyers og foldere ud fra samme skabelon/grafisk 
layout (med udgangspunkt i RRs sidste folder)       

• Alle referater/dagsordner m.m. laves efter samme layout og skabelon 
• Samme layout for reglementer (billeder, DMU beskrivelse osv) 
• Partnership og sponsorer   

 
HJB 

01-03-11 
(tidsplan) 
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Omkostningen ved DMU’s deltagelse i Herning (udstilling) dækkes af Event budgettet. 
 

13. Uddannelse 
Klubtræneruddanelse 
2011 er planlagt og budget og aktivitetsplan er godkendt 
2012 forslag er modtaget og HB er principielt enige i at den endelige omkostning skal 
indgå i budget 2012. Men inden endelig godkendelse af beløb afholdes der møde 
mellem FU/JH og Birger Kyhl for en nærmere drøftelse af budgetforslaget. 
 
Klublederuddannelse 
Vil blive udbudt i 3 individuelle moduler som klubberne kan anvende efter deres 
akutte behov. Igangsættes i efteråret 2011. 
Der gennemføres en nærmere præsentation på Repræsentantskabsmødet. 
 
Der udarbejdes en oversigt over alle kursusdage som lægges på Internettet således 
at alle kan planlægge efter dette. 
 

 
 

JH 
FU 

 
 
 

JH 
 
 
 

JH 
01-03-11 

14. DMU Miljøaktiviteter 
Planlægningen af måling og registrering af alle ikke homologerede lydpotter er i gang 
og målet er at alle er målt inden 1. maj (hvert år). 
Klistermærker afprøves til kommende Supercross i Herning. 
 

 
Dennis 

Beckmann 
 

15. Æresmedlem i DMU 
Der arbejdes videre med oplægget og ligeledes skal retningslinierne for nuværende 
Fortjensttegn inkluderes i en samlet vurdering af fremtidigt (2012) koncept. 
 

 
OH 

16. Fortjensttegn i DMU 
Gennem organisationsændringerne er retningslinierne for Fortjentstegnsudvalget ikke 
blevet gennemgået eller opdatere, så det blev besluttet at dette gennemføres i første 
halvdel af 2011. Der udarbejdes forslag til videre forløb til næste HB møde. 
 

 
JB 

17. Klublederseminar 2011 
Ideer og muligheder for foredragsholdere og andre indlæg skal afklares hurtigst 
muligt. Alle bedes fremsende ideer eller kommentarer til JB. 
 

 
Alle 

18. Møde og Aktivitetsplan 
Denne opdateres endeligt på første møde efter Repræsentantskabsmødet, hvor blandt 
andet hvem der overrækker præmier fra HB besluttes i den enkelte gren. 
 

 

19. Næste møde 
Afholdes i forbindelse med kommende repræsentantskabsmøde (fredag aften 4. marts 
2011) 
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BILAG 1 
 
 
Vejledning og procedure for DMU’s Pulje for udviklingsprojekter 2011 
 
Formål  

Der kan under DMU’s Udviklingspulje ydes støtte til udviklingsfremmende aktiviteter 
indenfor bl.a.: 

• Tilgang af medlemmer 
• Tilgang af aktive 
• Lokale aktiviteter for at fremme kendskabet til DMU og sporten 
• Markedsføring 
• Samfundsmæssige projekter og initiativer 
• Nye baneanlæg 

 
Støtte kan søges af en Sportskommission, Klubber eller Udvalg nedsat af HB. 
 
Ansøgningerne godkendes af: 
HB  For ansøgninger  > 50.000 kr. 
FU For ansøgninger  til og med 50.000 kr. 
 
FU behandler alle ansøgninger med involvering af den enkelte grenspecifikke SK nå 
der behandles ansøgninger fra en klub.  
Ansøgninger behandles løbende 

 
Ansøgning 
 Ansøgningen skal indeholde følgende (standard udarbejdes – max én side): 

1. Formål med udviklingsprojektet - kort og præcist samt indikation af ét eller flere 
områder (skal krydses af): 
• Medlemsfremgang 
• Øget tilgang af aktive 
• Miljø aktiviteter 
• Klubudvikling 
• Uddannelse 
• Nye baneanlæg 
• Marketing 
• Andet  

2. Målsætning og tidsplan (målbare) 
3. Kort beskrivelse af projektet 
4. Involverede parter i projektet 
5. Økonomi (inklusiv andre tilskud til projektet samt hvornår pengene skal bruges) 
6. Forventet rapportering til DMU om forløbet 
7. Ansvarlig for projektet 

 

 


