Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde
HB Møde:
Mødedato:
Til stede:

02-11
4. marts 2011
Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE),
Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),
Jesper Holm (JH), Svend Jacobsen (SJ), Jens Lund (JL), Hans Jørn Beck (HJB),
Lars Bo Rasmussen (LBR), Lars Christoffersen(LC).
Gæster:
Jean Snitily, Kenneth Majkjær, Søren Normann Andersen, Svend Panse
Afbud:
Jesper Jacobsen (JJ), Bent Andersen (BA)
Referent:
Jørgen Bitsch
Dato:
15. marts 2011
___________________________________________________________________
Ansv.
1.

Referater til godkendelse
HB 01-11, Godkendt
Der er fortsat problemer med at sikre afviklingen af RR Nordic og der afholdes møde i
uge 10
Følgende aktiviteter overført fra seneste referat:
1. Officialslicensstrukturen skal afklares mellem Trial/Enduro og uddannelsen af
disse
2. Principper for ny skadesanmeldelse samt nedsættelse af arbejdsgruppe til
videre drøftelse
3. 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
4. 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.
5. Der skal udarbejdes en ny afregningsblanket som tager højde for at der f.eks.
skal angives 2 kontonumre.
6. Principperne og retningslinjer 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 retningslinjer for at indgå kontrakter).
Det skal også fremhæves hvilke punkter der skal indgå i en kontrakt (f.eks.
ansvar for forsikringer).
7. Der planlægges et snarligt møde med relevante politikere / embedsmænd om
prioritet 1 under Politiske DMU Mærkesager.
8. Klubtræneruddannelse 2012 forslag skal drøftes mellem FU/JH og Birger Kyhl
for en nærmere drøftelse af budgetforslaget.
9. Der udarbejdes en oversigt over alle kursusdage som lægges på Internettet
således at alle kan planlægge efter dette.
10. Der arbejdes videre med oplægget til Æresmedlem i DMU
11. Gennem organisationsændringerne er retningslinjerne for Fortjentstegnsudvalget ikke blevet gennemgået eller opdatere, så det blev besluttet at dette
gennemføres i første halvdel af 2011.
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Internationalt Udvalgsmøde Referat
Godkendt med følgende ændringer:
Det er Internationalt Udvalg (IU) der er ansvarlig for godkendelse af indstillinger til
Internationale Officials licenser. Dette kan være fra SK eller en klub. Den økonomiske
ansvarlige besluttes af IU. Dette sikrer at klubber der fortsat ønsker at afvikle
Internationale arrangementer fortsat kan uddanne egne licenser og dermed
uddannelse af deres officials. Ansøgningen fremsendes til DMU’s Kontor.
DMU Talent- og Eliteudvalg
Godkendt
Der blev gjort opmærksom på at den enkelte SK skal udpege den ansvarlige for den
enkelte Elitekommune som indtræder i samarbejdet med Birger Kyhl og den lokale
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Nyt fra den enkelte SK
Motocross
Lars-Bo stopper som aktiv repræsentant i DMU da han er blevet formand for FMS. HB
takker Lars-Bo for at godt samarbejde og ser frem til at samarbejde med Lars-Bo
omkring FMS. Processen for at finde en ny følger vedtægterne.
Speedway
Der er opstået en sag i Esbjerg omkring lydmålinger og egenkontrol. DMU har skrevet
til kommunen og der forventes afholdt møde snarest. Sagen følges meget tæt.
BMX
Der er kommet en ny klub: BMX South som er et godt initiativ til øget aktivitet og
udvikling af BMX.
BMX deltog i Danish Bike Award i Cirkusbygningen som var et flot arrangement og
BMX/DMU blev fremhævet flere gange og ikke mindst VM 2011 arrangementet.
RR/DR
Beklager at Bent måtte melde afbud pga sygdom. De frie licenser er blevet meget
positivt modtaget, og ligeledes er der cirka 200 medlemmer på facebook gruppen.
Der er etableret en ny Cup i 2011 hvor der allerede nu er stor interesse.
Off Track
Sæsonen er allerede i gang og der er afholdt det første arrangement med 60
deltagere.
SuperMoto er fokusområdet i den kommende periode for at sikre udviklingen i 2011.
ATV er nu ”stoppet” i DMU, men der er enighed om at fortsætte samarbejdet så snart
der er grundlag for dette.
Godt samarbejde med SVEMO omkring træningslejr og samarbejde generelt indenfor
Enduro.

3.

DMU’s Sekretariat
HB takkede kontoret og Svend for en stor og flot indsats i forbindelse med de mange
opgaver som er løst til gennem de seneste måneder på trods af de store ændringer.
De største opgaver i administrationen i den kommende periode er: ny kontoplan, IT
Projekter og sikre at de rigtige og alle informationer gives til DIF i forbindelse med
fordelingsnøglen 2012.

4.

Formandskort i DMU
DMU Formandskort/Dommerkort og Pressekort skal principielt gælde alle
arrangementer i Danmark. Dette tages op i den videre forhandling med den enkelte
arrangør.

5.

DMU Regnskab 2010
Materialet blev gennemgået og samlet set et tilfredsstillende resultat. Der er
naturligvis fortsat områder der skal forbedres men udgangspunktet for 2011 er
væsentligt forbedret i forhold til tidligere år.
I forbindelse med egenkapitalen er der indført princippet om maksimalt 300.000 kr i
hver SK. Dette har haft en konsekvens for SP hvor der er overført et større beløb til
Hovekassen. Oprindeligt var dette planlagt til at skulle ske over en længere periode,
men det blev besluttet at gennemføre ændringen tidligere da det praktisk ikke har
den store betydning. Der er dog enighed om at SPSK har en særlig stilling i forhold til
den overførte kapital, og med den baggrund vil der blive set positiv på fremtidige
projektansøgninger.
Generelt er det vigtigt for den enkelte SK at der udarbejdes projekter som sikrer at
DMU vokser og har fremdrift – uagtet om den enkelte SK har en egenkapital. Disse
budgetter/projekter godkendes af HB da det er i alles interesse at udvikle DMU og
ligeledes iht vores målsætninger.
Der arbejdes videre med debitorerne (ekstern/interne) og specielt fokus på alle
klubberne og herunder udsendes der fremover kontoversigt til alle klubber hver
måned som den enkelte klub skal kontroller og reagere på hvis der er
uoverensstemmelser. Kontakt direkte til Jean / Kontoret.
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Budget 2011
Budgettet er godkendt og præsenteres på Repræsentantskabsmødet.
I den kommende periode kommer de første udskrifter i den nye kontoplan og der vil
være mulighed for den enkelte budgetansvarlige at tilrette de enkelte konti (hvor der
nu er flere konti der kan budgetteres på) for at sikre en optimal opfølgning per måned
osv.

7.

DMU Repræsentantskabsmøde
Kort gennemgang og de enkelte opgaver blev fordelt.
Årets klub blev besluttet og offentliggøres under middagen lørdag aften.
Forslag omkring omkostninger og alternative afviklinger blev drøftet og dette
fremlægges i løbet af mødet til videre diskussion med klubberne.
Umiddelbart efter mødet udsendes brev til alle klubber om at indsende kandidater til
de enkelte udvalg. Disse udpeges i løbet af de kommende 4 uger. Indtil da er det de
eksisterende udvalg som er ansvarlige.

8.

DMU Historisk Udvalg – DMU Jubilæumsudvalg
Der afholdes møde med udvalget snarest for en videre drøftelse af det videre forløb
frem mod 2014 jubilæet.

JB

9.

DMU Messestand i Herning
Fornuftigt resultat og et par gode dage hvor der var mange interesserede. HJB
arbejder videre med at indsamle/beskrive de punkter der skal forbedres til kommende
udstillinger.

HJB

10. Næste møde
Afholdes den 12. april 2011 kl. 17.00 på Fjelsted Kro
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