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HB 02-09 
 

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 27. januar 2009 på Fjelsted Skov Kro. 
 
Til Stede: Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Aage Hejgaard, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, 
Pia Buth Rasmussen, Poul Hjort, Henrik Berendt & Henrik Funder Kristensen (referent).  
 
Afbud: Ingen 
 
1.     Referat. HB 01-09. 

Referatet godkendt. 
DMU har modtaget et oplæg fra motorcykelimportørerne og forhandlerne omkring maskinkort 
og det forventes at der afholdes et møde i starten af februar. 
Desværre blev stigningen på unionens forsikringer ikke 3,5 % men rettelig 4,3 % for 2009 i 
forhold til index reguleringen. 
 

2. Nyt fra DMU`s sekretariat. 
 Henrik Funder redegjorde for aktiviteter på kontoret. Ordningen med Online licens virker 

godt.  
 Der er kun en enkelt klub, som ikke benytter Online systemet. Det aftaltes, at der tages 

kontakt til klubben, således at der kan findes en løsning. Klargøring til 
repræsentantskabsmødet og indførelsen af DMU’s Intranet er de primære prioriteringer i den 
kommende periode på kontoret. 
 

3. Miljø og støjmåling. 
Der er gennemført støjmålinger af 2009 modellerne, og desværre kan det konstateres, at 
støjniveauet umiddelbart er højere end 2008 for enkelte af motorcykelmærkerne – på 2mMax 
metoden. Der vil blive foretaget flere støjmålinger for at afklare årsagerne til dette og 
ligeledes løsningsmulighederne. Det skal for god ordens skyld oplyses, at 2009 modellerne 
opfylder kravene efter FIM’s målemetode, som først i 2010 ændres til 2mMax metoden. DMU 
er i tæt samarbejde med alle importørerne for at finde den rigtige løsning for 2009. Forventet 
konklusion i løbet af februar. 
FIM har besluttet, at man vil afprøve 2mMax metoden i 2009 på blandt andet MX Sidevogn 
og Speedway. 
 

4. Økonomi. 
Status pr. den 31-12-08 blev gennemgået for de enkelte områder.  
Resultatet for hovedkassen og enkelte divisioner blev gennemgået og disse er 
tilfredsstillende med de tilhørende årsager og forklaringer. Dog er der et merforbrug på 
Talent og Eliteaktiviteterne samt et underskud på Events som naturligvis ikke er 
tilfredsstillende.  
Regnskabet vil blive revideret af revisorerne i februar og udsendes til klubberne i forbindelse 
med repræsentantskabsmødet. Budgettet for 2009 blev fremlagt for hovedkassen og 
divisionerne. Disse blev godkendt.  
Ligeledes er der udarbejdet en plan over hvilke økonomiske og aktivitets tiltag, som kan 
iværksættes for hovedkassen og sportsdivisionerne, hvis finanskrisen giver afsmitning på 
aktiviteterne og indtægterne i DMU. Dette følges meget tæt i de kommende måneder og 
situationen vil blive vurderet efter 1. kvartal. 
Debitorerne blev gennemgået i detaljer og niveauet for disse er uacceptabelt. Der udsendes 
rykkere som følges kraftigt op af DMU’s Sekretariat. 
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5. DMU Organisationsudvikling. 
Mission, Vision og Værdier 2009 - 2015. Visioner er nu bearbejdet, så de nu er mere præcise 
og kortfattede. Enighed om dette er nu på plads inklusiv de input, som er kommet fra klubber 
og medlemmer undervejs. Dette vil blive præsenteret på repræsentantskabet. 
Oplægget til den nye organisationsstruktur og specifikt referencer og juridisk ansvar har 
været forelagt DIFs jurist, herunder er forelagt Talent og Elitestruktur 2009 – 2012. Det har 
ikke givet anledning til kommentarer, hverken omkring vores nuværende eller fremtidige 
struktur.   
Der har været afholdt informationsmøde i Randers den 26. januar (og efter HB mødet den 
28. januar i Roskilde) og fra begge møder har der været mange gode og konstruktive 
kommentarer.  

 
Ligeledes er der blevet fremhævet områder som skal tages med i det endelige oplæg. 
Herunder skal vi sikre, at der er den nødvendige tid til at implementere strukturen, sikre at 
kompetencerne er beskrevet og ligeledes sikre en åben proces omkring hvervningen af 
medlemmerne til arbejdsgrupperne og sportsudvalgene. Der var enighed om at disse opslås, 
således, at alle interesserede kan melde sig.  
Hovedbestyrelsen takker for kommentarerne, som har medført, at vi siden 
klublederseminaret har haft en god og konstruktiv proces der har sikret, at vi har fået mange 
detaljer med. 
 
Hovedbestyrelsen opfordrer alle klubberne til at gennemgå det udsendte materiale og 
eventuelt kontakte Hovedbestyrelsen for eventuelle spørgsmål eller kommentarer inden 
repræsentantskabs-mødet.  
Med udgangspunkt i de mange kommentarer fra klublederseminaret om vores mangler i den 
nuværende organisation, samt de muligheder der er lagt op til i den nye organisation, 
anbefaler Hovedbestyrelsen, at der bakkes op omkring forslaget på det kommende 
repræsentantskabsmøde. Dette skal specielt ses i lyset af de øgede muligheder for at tilføre 
ressourcer, som vi har brug for i den videre udvikling af DMU og de daglige opgaver. 
Strukturen vil først blive endelig indført i 2010, og vi vil således bruge 2009 til at sikre, at alle 
detaljer er på plads inden endelig igangsætning. 
 
Der bliver nu udarbejdet de endelige forslag til nye vedtægter på baggrund af oplægget til 
repræsentantskabsmødet. Der var herunder en drøftelse af optagelse af nye klubber og der 
var enighed om at ændre minimumsantallet af medlemmer i en ny klub, som søger optagelse 
i DMU fra 25 til 15. 
Den opdaterede implementeringstidsplan blev gennemgået. 

 
6. Team Danmark. 

Team Danmark og DMU har underskrevet samarbejdsaftalen 2009-2012, og ansøgningerne 
til 2009 Talent og Elitesatsningen er godkendt.  
Referatet fra arbejdsgruppemøde mellem DMU, Team Danmark og landstrænerne, som blev 
afholdt den 15. januar 2009 blev kort gennemgået. Her blev blandt andet drøftet status på de 
enkelte sportsgrene, fokus på kraftcentrene og seminarer. Næste møde i denne gruppe er 
aftalt til den 11. maj 2009. 
 

7. Fokusområder 
 
Klublederuddannelse 
Det aftaltes af der straks indkaldes til et møde mellem Aage, Henrik Funder og Søren med 
henblik på at få Henrik Funder og Søren til helt at overtage styringen af Klublederudviklingen.  
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Der afholdes kurser den 7. februar 2009 i Holstebro og den 28. februar 2009 i Fjelsted 
 
Klubtræneruddannelse 
Poul Hjort tager kontakt til Joy for at sikre at der afvikles kurser igen i foråret. 
Styringen af dette vil også blive overtaget DMU’s Sekretariat og Henrik Funder vil koordinere 
det videre forløb. 
 
DMU’s Branding og Marketing 
På baggrund af de mange aktiviteter gennem det sidste årstid omkring marketing og 
branding af DMU, så refererede Henrik Funder og Aage fra et indledende møde omkring 
DMU’s aktiviteter på event og marketing generelt. Der var et ønske i HB om, at gruppen kom 
med konkret skriftligt materiale, som HB kunne forholde sig til, og dette udarbejdes hurtigst 
muligt til diskussion på førstkommende HB møde. Det er af stor vigtighed, at der udarbejdes 
en strategi for dette område og derefter - at der udarbejdes aktiviteter og mål for de enkelte 
år. Således blev det anbefalet, at der allerede nu udpeges hvilke Events der skal være 
”fyrtårnsevent 2009” og ligeledes - hvilke aktiviteter der skal foregå fra DMU’s side i 
forbindelse med disse events. Målet er, at der kan besluttes en aktivitetsplan på 
førstkommende møde. 
 
DMU’s Intranet 
DMU’s intranet er stadig under udvikling. Det forventes, at klubberne kan kobles op på 
systemet den 15. februar 2009. Der er nogle tekniske udfordringer, som DMU og DIF 
sammen er ved at løse. 
 
DMU’s Officials uddannelse 
Poul Hjort redegjorde for status på den nye officialuddannelse. Der er 3 kurser i februar. Der 
var enighed om at markedsføringen af kurserne skal forbedres. Poul Hjort vil tage fat i 
Kenneth Mikkelsen for drøftelse af muligheder. Ligeledes deltager Niels Munk i dette arbejde. 
 
DMU Events 
DMU har søgt værtskabet for BMX VM 2012 til afholdelse i København. Det bør overvejes, 
hvordan denne begivenhed understøttes af BMX arrangementer frem til 2012, hvis DMU får 
værtskabet, og dette drøftes videre i forbindelse med budprocessen i den kommende 
periode. 
Generelt skal DMU Events evalueres og drøftes i starten af 2009 på baggrund af resultaterne 
og mulighederne for de kommende år. Dette skal naturligvis hægtes sammen med DMU 
Marketing og Branding aktiviteterne. 
 

8. Repræsentantskabsmøde 2009 
Sekretariatet er i gang med planlægningen af mødet.  
Indstillinger fra fortjensttegnsudvalget og årets klub blev drøftet og JB kontakter udvalget for 
kommentarer. Der sendes invitationer ud til særligt indbudte aktive. 
Der blev foretaget en gennemgang af opstillingerne til SD og HB. Der er deadline den 15. 
februar for kandidater. 
Erling Christiansen og Poul Hjort ønsker ikke at genopstille til hovedbestyrelsen. Erling 
Christiansen har nu været med i cirka 8 år og ønsker at tage opgaver i nogle af de udvalg 
som forventes at igangsættes. Poul Hjort har desværre været nødt til at prioritere sine 
ressourcer i 2008, hvilket har medført beslutningen.  
 

9. Internationalt arbejde. 
Status for deltagere, emner og valg på den forestående FIM kongres i Geneve blev 
gennemgået. Formanden for sportsdivisionerne (SP/MX) vil fremover deltage på disse 
forårsmøder.  
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I 2010 skal alle kommissionerne vælges igen og kommende valg og strategien for disse blev 
drøftet. Endelig DMU strategi og kandidater skal fastlægges senest 1. april 2009.  
 
I CMS er Peter Hansen interesseret i opstilling og til CCP er Niels Munk og Jørgen Jensen 
kandidater.  
 
Jørgen Bitsch er ansvarlig for koordineringen af dette og endelig beslutning omkring strategi 
og kandidater besluttes på næste HB møde. Jørgen er ligeledes i kontakt med de respektive 
kommissionsformænd i FIM. 
 

10. DMU møder og Events. 
Aktivitets- og mødekalenderen 2009 blev gennemgået. 2009 bliver igen et år med mange 
aktiviteter. 
 

11. Næste Møde. 
Næste møde er fredag den 6. marts 2009 kl. 1700 i Horsens, hvor hele sekretariatet 
deltager. 
 
Dette referat er offentliggjort den 3. februar 2009 
 
 
 
 
 


