Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen 03-08
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde, fredag den 29. februar 2008 på Hotel Scandic i Horsens.
Til stede: Jørgen Bitsch(JB), Erling Christiansen(ES), Steen Fredsøe Sørensen(SFS), Dennis(DL)
Lybech, Peter Hansen(PH), Niels Munk Nielsen(NMN), Pia Buth Rasmussen(PBR) og Henrik Berendt(HBE).
Desuden deltog Kenneth Majkjær Mikkelsen, Heidi Eilsø, Søren Andersen og Jan Rodtwitt fra
DMUs administration.
Jørgen startede med at byde alle velkommen til mødet. En speciel velkomst til Jan Rodtwitt, som
deltager i det sidste møde i DMU regi på sin sidste arbejdsdag. Jørgen takkede Jan, som har ydet
en stor indsats for DMU gennem 13 år, også efter at den formelle opsigelse var meddelt.

Dagsorden
1) Referater
a) HB 2/08 - Referatet godkendt
b) Motocross 1/08 – Referatet godkendt
Referatet blev taget til efterretning. Positive tilbagemeldinger på Brian Kjær Jørgensens start som
landstræner.
c) Speedway 1/08 – Referatet godkendt
d) Road Racing 1/08 – Referat godkendt
HB havde en dialog om referaterne. Referaterne skal udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referenten sikrer at det faktiske mødeindhold afspejles i referatet, medens de politiske
ansvarlige sikrer, at referaterne er i overensstemmelse med bestyrelsens politikker. Kenneth
Majkjær Mikkelsen gennemlæser i øvrigt alle referater inden de offentliggøres.
e) Aktivitetslisten – Listen blev gennemgået revideret
Omkring indførslen af nakkekraver har Peter Hansen deltaget på FIMs conference meetings i den
seneste weekend, hvor 3 forskellige lægelige eksperter har anbefalet 3 forskellige kraver.
I speedway har man talt med prof-kørerne, som har fået dispensation til at køre uden nakkekrave,
imod at de tester, hvad der er bedst at køre med.
I Road Racing har man i reglementet 2008 anbefalet brugen af kraver hos Pocket Bike Junior.
PH/JB tager kontakt til DMCU og Enduro kørerne for en videre diskussion om 2008 sæsonen.
2) Repræsentantskabsmøder 2008
a) Valg til HB, revision, A&O udvalg samt divisionsbestyrelser,
Fremgang i deltagerantallet til årsmødet. Det er positivt, at så mange har lyst til at møde op og
være med til at præge DMU. I både HB og divisionerne er der, de fleste steder, kampvalg.
b) Forslag til DMUs og Sportsdivisionernes møder
HB gennemgik forslagene til de respektive møder.
DMU:
- Et forslag fra Outrup Speedway Club om, at der indføres en tidsfrist på 28 dage på, at SD skal
fremsende en afgørelse på en anke.
Ifølge Niels Munk gør forslaget det svært at agere, fordi der ofte skal bruges tid på at finde bevismateriale - og mange personer skal involveres. SD bestræber sig på at gøre behandlingstiden så
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kort som muligt.
HB bakker ikke op om forslaget
- Et forslag fra AMK om at, der nedsættes en gruppe, der skal revidere Alment Reglement og gøre
det mere læsevenligt og mere tydeligt. Dette støtter HB og der vil snarest muligt efter Rep. mødet
blive nedsat en gruppe. HB støtter forslaget.
3) Økonomi
a) Underskrift af revisionsprotokollat - Udført
b) Økonomi DM-A Serien
Møde med DM-A styregruppen, der har fundet kr. 27.000. Reelt betyder dette så, at der er et minus på kroner 60-70.000,- efter de 5 år. Der er budgetteret med et overskud i 2008, og når 2008 er
gået afvikles gælden på det tidspunkt med klubberne (eller plusset fordeles). Dette er aftalt med
DM A Foreningen og de involverede klubber på et møde afholdt den 1. marts 2008.
c) Gennemgang og godkendelse af budget for Event & Marketing
JB havde udarbejdet et budget på næsten alle events. Budgetterne er meget realistiske og der er
kalkuleret med en budgetreserve på kr. 244.000,d) Økonomi opfølgnings proces pr. 01-03-08
Jan har udarbejdet et fantastisk overleveringsnotat med arbejdsprocessen i økonomisiden.
Økonomistyringen bliver fremover lagt over i DIFs økonomiafdeling. JB opfordrede alle til at være
mere opmærksom på fejl, da det nu er eksterne folk, der sidder med fingrene i regnskabet.
Der udsendes snarest muligt en orientering med oplysninger om telefonnumre mv. til klubberne.
JB gjorde opmærksom på, at kvartalsopdelte budgetter skal afleveres i den kommende uge.
Alle bilag skal konteres og ukonterede bilag returneres.
Niels forespurgte til en række microspeedwaykørere, som sidste år blev pålagt at tegne licens for
at de kunne blive oprettet i LAP-systemet. Niels ønskede, at de skulle have beløbet refunderet eller
modregnet i 2008 licensprisen, hvilket HB tilsluttede sig.
4) Administrationens hjørne
a) Status på administrationen 01-03-08
Økonomien er lagt over i DIF-regi og de øvrige opgaver fordelt blandt Søren og Heidi.
b) Kort orientering om Klubportalen
SA orienterede kort om Klubportalen, der blev implementeret for 3 måneder siden. Sekretariatet
har en oplevelse af, at portalen anvendes af flere og flere klubber, efterhånden som klubberne
igangsætter deres aktiviteter. HB besluttede, at alle klubber skal være online på Klubportalen
seneste den 1. april 2008. Herefter vil det ikke være muligt at ind- eller udmelde medlemmer på
gammeldags ”facon”.
HE orienterede om betaling af licenser med kreditkort, samt om den automatiske opdatering af
fornyelser i Idrætssystemet. Automatiseringen sparer sekretariatet for en hel del tastearbejde.
c) Generel drøftelse af Kommunikation og Informationsstrategi
Kenneth skitserede aktiviteterne i informationssektionen og ønskede at drøfte ovennævnte.
DMU har haft et blad i 90 år, Ved siden af dette er nu arbejdet omkring online ydelser (online services) hjemmeside samt de løbende pressemeddelelser. Ambitionerne er høje på informationsområdet, og tiden er kommet til en aktiv HB-prioritering af disse aktiviteter.
Det er vigtigt løbende at få opdateret prioriteringen, da dette er med til at sikre optimal udnyttelse
af ressourcerne i forhold til prioriteringerne.
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Dette tages op på et af de førstkommende møder hvor der afsættes tid til at diskutere et oplæg i
detaljer - samt den fremadrettede strategi.
5) Miljøsektionen
a) Status Plan 2008
JB orienterede om at der bliver indført forbikørselmålinger i FIM fra 2009. Ved VM MX1/MX2 arrangementet i Valkenswaard, vil der således blive foretaget en række målinger. SFS og Henrik
Højlund tager derned for at indhente erfaringer.
JB kunne i øvrigt meddele, at støj er flyttet op som et fokuspunkt i CCP. Det er JBs opfattelse, at
det er i de sportslige kommissioner, der arbejdes mest seriøst med støjproblematikken.
6) Vision & Strategi
a) Status og præsentation af fokusområder på repræsentantskabsmødet
Efter repræsentantsskabsmødet i morgen vil der være tilbagerapportering fra arbejdsgrupperne om
Klublederuddannelse og DMU Netværk
b) Udpegning af Årets DMU klub
Blandt de indstillede valgte HB AMK for deres professionelle arbejde på Road Racing området. Det
tæller positivt med, at klubben er gået forrest i problemløsningen. Klubben er i øjeblikket den største i DMU.
For at komme i betragtning til årets klub skal man blandt andet have succes i økonomi, på leder –
og medlemsrekruttering, samt have en stærk klubledelse og succes som løbsarrangør.
7) DMUs Elitesatsning
Der er afholdt møde mellem Team Danmark og JB for at gennemgå den nye ledelse af DMU og
fokusområderne, som er helt i linie med Team Danmarks visioner og den nuværende elitestrategi.
Der vil fremadrettet blive yderligere fokuseret på hele forløbet fra talent til elite for at sikre, at den
råde tråd i hele forløbet - samt sikre den maksimale støtte til kørerne.
Der vil snarest muligt blive holdt møde med Team Danmark og de 3 sportsdivisionsformænd, der
er i satsningen, ligesom der vil blive indkaldt til et arbejdsgruppemøde.
8) Danmarks Idræts-Forbund
a) Repræsentantskabsmøde d. 26.04.2008 i Brøndby
Repræsentation fastlægges senere
b) Sekretariatsledermøde d. 16. april i Brøndby
SA deltager
9) Diverse sager
a) Tilretning af Alment reglement
Som tidligere nævnt, så er det planen, at der nedsættes et reglementsudvalg, der skal kigge på
dette.
c) Aktivitetsoversigten
Datoen på Nordisk Møde er meddelt NMF.
10) Internationalt
a) UEM
SFS har sendt en skrivelse til UEM og beder dem om at ændre støjreglerne.
b) FIM – herunder Conference Meetings 22.-24. februar
FIM ønsker at kortlægge, hvor mange motorbaner, der er lukket på grund af problemer med støj.
SFS vil svare på FIMs strategiplan.
11) HB-møder
Kommende møde holdes onsdag den 5. marts 2008.
Referant: Søren Andersen
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