HB 03-09

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 6. marts 2009
Til Stede: Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Aage Hejgaard, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Pia Buth
Rasmussen, Poul Hjort, Henrik Berendt & Henrik Funder Kristensen (referent).
Til stede var derudover Steen Fredsøe, Heidi Eilsø, Søren Andersen & Kenneth Mikkelsen
Afbud: Ingen

1.

Referater
HB 02-09 Godkendt
SD SP 01-09 Godkendt
Der arbejdes på en standard agreement med Polen.
SD MX 01-09 Godkendt
En færdig løbskalender i november vil være meget svær at effektuere pga den sene UEM
kalender.
Tilskadekomst af kører i Svebølle, og SD’s og SMCK’s håndtering af sagen i december, blev
drøftet og HB har taget brevet fra SMCK til efterretning. Det skal her nævnes, at det er
vigtigt at alle følger den korrekte proces i sager som dette, for at sikre en professionel
sagsbehandling.
SD RR 01-09 Godkendt
Der er store udfordringer med at få kalenderen til at hænge sammen.
SD BMX 01-09
Det er meget positivt med initiativerne for etablering af nye klubber.

2.

Nyt fra DMU`s sekretariat.
Henrik Funder redegjorde for aktiviteter på kontoret. Forberedelserne til Repræsentantskabsmødet
har fyldt en del. Derudover er der arbejdet med at få en aftale i stand med TDC om omlægning af
DMUs mobiltelefoner. Det vil medføre en kraftig reduktion i udgifterne.
Der afvikles et klubudviklingskursus i foråret. Det bliver holdt som et aftenkursus og der er
omkring 20 personer tilmeldt. Kurset vil blive udbudt igen i efteråret. Der er allerede nu mange
interesserede og der vil blive planlagt flere kurser ift behovet.
Den igangværende klubtræneruddannelse vil blive afsluttet i sin nuværende form. De som er
startet op vil blive færdiggjort snarest. Der vil fra efteråret blive udbudt et modulopdelt kursus,
således at den samlede uddannelse bliver mere overskuelig, både for deltagere og klubber. Der er
nedsat en arbejdsgruppe til at lave et attraktivt kursusprogram. Gruppen vil bestå af Lis
Johannsen, Joy Nordkvist, Finn Thybo, Henrik Funder samt Landstrænerne.
Online licens giver anledning til en del afklarende forespørgsler til sekretariatet. Der vil snarest
blive oprettet en FAQ på online bestillingssiden, med svar på de mest stillede spørgsmål.
I den kommende periode, vil vi på kontoret kigge arbejdsgangene igennem, med henblik på at
optimere de daglige rutiner.

3.

Miljø og støjmåling.
Steen Fredsøe redegjorde for, at der stadig er nogle udfordringer. Herunder er der nogle motocross
fabrikater, som larmer mere end de tilladte 117 DB. Der blev drøftet forskellige løsningsmodeller.
En af dem er en metalindsats, som sættes ind i lydpotten. Den har ved prøvemålinger haft den
ønskede effekt. Fredsøe ville kontakte importørerne, og få skriftlig dokumentation for at dette kan
accepteres.
En anden udfordring er pocketbike. Steen Fredsøe og Henrik Berendt vil inden sæsonstart sammen
- udføre 2mMax målinger, for at få klarlagt problemet.
Alle støjmålinger skal registreres således, at de til en hver tid kan findes frem. På den måde vil vi
være bedst forberedt, når et støjproblem skal afdækkes.
NMN efterspurgte hårde sanktioner, hvis der konstateres bevidst snyd på dette område.
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Da sanktioner i sportsgrenene vil få forskellig indvirkning, bør disse fremgå af det grenspecifikke
reglement.
Der har været afholdt møde med Carl Bro for at sikre, at der fremsendes fakturaer hver måned og
ligeledes skal der afholdes kvartalsmøder. Den nuværende kontrakt og aftale med Carl Bro skal
ligeledes vurderes med hensyntagen til deltagelse i Events i DMU.
4.

Økonomi.
Der blev redegjort for licens- og medlemsudviklingen. Der er intet, der tyder på stagnation eller
tilbagegang. Tallene skal dog tages med forbehold, da vejr og løbsaktiviteter kan have indflydelse
på, hvornår den enkelte indløser licens.
Det blev aftalt, at hver SD senest fredag den 13. marts skal fremsende kvartalsopdelt budget.
Der var drøftelse af udviklingen omkring vores debitorer. Nogle klubber har anstrengt økonomi. Det
har noget afsmitning på deres evne til at betale DMU. Der er kontakt til de enkelte klubber med
henblik på at få tingene bragt på plads. Der har været afholdt møder med nogle klubber. De er
mundet ud i, at gælden er blevet afviklet.
Der vil fremover blive udsendt månedlige kontoudtog til klubberne. Dette for at imødegå, at
klubberne fremover opbygger gæld til DMU.
Sekretariatet vil udarbejde en procedure for udmeldelse og overflytning af medlemmer som sikrer
at det almene reglement opfyldes.
For så vidt de eksterne debitorer, er der lavet en aftale for hver enkelt, således at DMU snarest kan
få inddrevet sit samlede tilgodehavende.

5.

DMU Organisationsudvikling.
Det opdaterede oplæg til Mission, Vision og Strategi blev gennemgået og godkendt.
Se bilag 1.
Det videre forløb blev drøftet, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper, såfremt bestyrelsens
forslag til organisationsændringer blev vedtaget på repræsentantskabsmødet.

6.

7.

DMUs repræsentantskabsmøde.
Dagsorden og de forskellige valg blev kort drøftet.
De fire sportsdivisioner fremlagde og redegjorde for deres indstilling af årets DMU klub. En enig
bestyrelse pegede på Skærbæk Motor Klub.
Fokusområder – prioriteringer 2009.
DMUs kerne- og supportområder for 2009 blev gennemgået og er følgende:
KERNEOMRÅDER:
•
Sport
•
Klubudvikling
•
Miljø og Sikkerhed
•
Talent og Eliteudvikling
SUPPORTOMRÅDER
•
Branding og Marketing
•
Kommunikation og Information
•
Politisk indflydelse
•
Organisationsudvikling
• Økonomi
Se detaljerede aktiviteter på vedlaget bilag 2
De områder som ikke allerede er i gang vil blive igangsat umiddelbart efter
Repræsentantskabsmødet. Der vil ligeledes blive etableret arbejdsgrupper omkring nogle af
aktiviteterne.
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8.

DMU branding og marketing.
HFK fremlagde et diskussionsoplæg til en strategi på området.
Det overordnede formål er, at DMU skal brandes bedre for at alle sportsgrenene kan drage fordel af
de enkelte Events.
Dette vil blive drøftet videre i marts med en endelig konklusion og godkendelse på førstkommende
hovedbestyrelsesmøde. 2009 er et meget vigtigt år som vil kræve at der skal igangsættes
aktiviteter hurtigst muligt - og vi forventer også god opbakning fra klubberne i det kommende
arbejde.

9.

Team Danmark / Eliteudvalget / Talentarbejde.
DMU er nu klar til at søge efter en talent- og elitesportschef. Stillingsopslaget vil blive offentliggjort
i uge 11. Stillingen vil blive opslået på DMUs hjemmeside og internt i DIF.

10.

Internationalt arbejde.
De væsentligste konklusioner fra FIMs forårskongres blev gennemgået og drøftet. Det er positivt
med de mange tiltag inden for alle grenene for at nedsætte og måle støj på samme metode som
2mMax fra 2010.
DMU vil til stadighed søge indflydelse internationalt. Det er essentielt at DMU er repræsenteret i de
2 store sportsgrene (MX og SPW). Opstillingerne og strategien til CMS og CCP blev drøftet og
endelige konklusioner udarbejdes pr. 1. april, som nævnt i seneste HB referat.

11.

Diverse.
PBR og JB deltager i DIF repræsentantskabsmøde lørdag den 2. maj.
JB gennemgik situationen omkring maskinkortene og der tages snarest kontakt til importører og
forhandlere for at gennemgå videre forløb og muligheder.

12.

Næste møde.
Lørdag den 28 marts i Roskilde.
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BILAG 1
DMU’s MISSION, VISION OG STRATEGI 2009-2015
MISSION
DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark.
DMU skal fremme og udvikle sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for
kørere, ledere, instruktører, officials og klubber.
VISION 2015
I 2015 er DMU en offentlig kendt organisation som er respekteret for:
• DMU er Danmarks bedste udbyder af motorcykel og BMX sport og fremstår som den synlige
repræsentant herfor på landsplan
• DMU udvikler og koordinerer sporten overalt i Danmark under hensyntagen til den højst
mulige sikkerhed for kørerne
• DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraftig organisation
• DMU er en politisk anerkendt samarbejdspartner
• DMU spiller en aktiv rolle ved indførsel af nye muligheder for at dyrke motorsport, som en
moderne, samfunds og miljørigtig sportsgren
• DMU er ikke kategoriseret som en ”Særlig forurenende virksomhed”
DMU’s
•
•
•
•
•
•
•
•

succes er forankret ved:
Frivillige, højt engagerede og professionelle ledere
Stabile og forankrede klubber og frivillige ledere
Senest 2012 er der min. 50% sportssekretær tilknyttet alle sportskommissionerne
God repræsentation af kvinder, kørere og den yngre generation i ledende positioner
Et godt og stabil økonomisk fundament for DMU
Løbende positiv udvikling af antallet af aktive, medlemmer og klubber
Internationale årlige topresultater (EM, VM, OL) i alle grenene
Bevaret og udbygget positionen som Verdens Bedste Speedway Nation

VÆRDIER
DMU’s værdier er:
• Fairness, sammenhold og åbenhed er gennemgående i alle processer
• Professionalisme og ekspertise er grundliggende for DMU’s troværdighed
• De højeste standarder for sikkerhed og miljø er integreret i alle aktiviteter
• Høj standard og kvalitet i alle vores aktiviteter
• Proaktiv organisation som baseres på en struktureret og styret indsats og udvikling ”Et
skridt foran…..”
• Engagement og ansvarlighed fra alle frivillige ledere og ansatte danner DMU’s fundament
• Det er attraktivt at dyrke motoriseret og BMX sport i DMU for såvel den enkelte aktive som
den involverede familie
FOKUSOMRÅDER
KERNEOMRÅDER:
•
Sport
•
Klubudvikling
•
Miljø og Sikkerhed
•
Talent og Eliteudvikling
SUPPORTOMRÅDER
•
Branding og Marketing
•
Kommunikation og Information
•
Politisk indflydelse
• Organisationsudvikling
• Økonomi
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BILAG 2
PRIORITEREDE AKTIVITETER 2009
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