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

03-11
12. april 2011
Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk (NM), 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 Christoffersen (LC), Søren
Normann Andersen
Afbud:
Bjarke Rolfing
Referent:
Jørgen Bitsch
Dato:
Rettet 30. april 2011
___________________________________________________________________
Ansv.
1.

Velkomst
JB bød på velkommen til nye såvel som ”gamle” medlemmer af Hovedbestyrelsen efter
DMU’s Repræsentantskabsmøde 2011. Der er mange spændende projekter i gang som
skal videreføres for at sikre DMU’s videre udvikling.
Det primære formål med dette møde er konstituering af hovedbestyrelsen samt
nedsætte de enkelte udvalg og udpege/godkende medlemmer af udvalgene.

2.

Godkendelse af Referater
HB 02-11, Godkendt
Det skal fremhæves at klubberne og SK skal indstille til Int. Udvalg om kandidater til
Internationale officialslicenser.
Officialsuddannelsen i UEM skal undersøges nærmere.

JB

FU 02-11, Godkendt
Der skal medtages Off Track ønsker i IT projektet

FU

SK Speedway
Lydpottesagen blev kort berørt og følges naturligvis tæt. Der er ligeledes afholdt et
møde med Carl Bro for en nærmere gennemgang af homologerings processen og
dokumentationen. Et godt møde og dokumentation af processen. Ligeledes blev
forskellige muligheder for videre udvikling drøftet og dette forventes at diskuteres
nærmere med FIM/CCP på de forventede kommende Regionsmøder med CCP.
SK BMX 02-11, Godkendt
SK RR/DR 04-04-11, Godkendt
HB tager til efterretning at SK RR/DR har lukket sagen med AMK omkring transpondere
2010. Det fremadrettede system følges tæt (der skal således afstemmes hver måned).
Nordisk mesterskab er fortsat en meget kompliceret udfordring og der afholdes møde i
Finland 13. juni 2011 (JH, JB deltager).
SK Motocross
Referatet er desværre ikke nået frem fra det afholdte møde.
Uheldet for Bo Vang og HMCC’s meget kontruktive initiativer blev drøftet og udviklingen
følges tæt så vi kan lære mest muligt. HMCC forventes at udarbejde en rapport /
forslag til SK som herefter fremlægger forslag til HB for en videre proces.
SK OT
God sæsonstart og mange deltagere. Der er lidt udfordringer i SuperMoto som dog er
ved at være afklaret.
SK RR/DR Repræsentantskabsmøde 2011, Godkendt
SK RR/DR Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 2011, Godkendt
UU Referat, Godkendt
MU Referat 23-02-11, Godkendt
NM afholder møde med Dennis Beckmann for en general opdatering af aktiviteter i
udvalget. Revideret plan for 2011 udarbejdes snarest.
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3.

Konstituering af Hovedbestyrelsen og udvalg under hovedbestyrelsen
•
Næstformand: Ole Hansen
•
Aktivrepræsentant i HB: Udpeges snarest af de udpegede
kørerepræsentanter

JB

DMU Forretningsudvalg
Formand: Jørgen Bitsch
Medlemmer: Ole Hansen, Niels Munk, Elvin Rasmussen (ekstern)
DMU Bredde og Udviklingsudvalg
Formand: Niels Munk
Medlemmer: Poul Hjorth, Rene Nyberg, Michael Boss, Niels Hansen, Speedway følger,
Ole Blædel (udviklingskonsulent)
DMU Miljø- og Sikkerhedsudvalg
Formand: Dennis Bechmann,
HB Koordinator: Niels Munk
Medlemmer: Asger Pedersen, Jens Lund, Pia Dall Petersen, Jens Lund, Lars
Christoffersen
DMU Jura- og Reglementsudvalg
Fornand: Ole Hansen
Medlemmer: Mogens Voigt, Niels Frode Sølvsteen, Rene Poulin Jensen, Jann Rünitz
Medlemmer af Internationale udvalg er ansvarlige for at fremsende
reglementsændringer til udvalget samt de har høringspligt.
DMU Uddannelsesudvalg
Formand: Jesper Holm
Medlemmer: Hanne Thomsen, Joy Nordkvist, Peter Hansen, Pia Dall Petersen, Søren
Andersen, Birger Kyhl (Træneruddannelsen)
DMU Marketing, Sponsor og Partnership udvalg
Formand: Hans Jørn Bech
Medlemmer: Peter Kierkegaard, Kenneth Mikkelsen, Claus Sørensen og Ole Blædel
DMU Politisk Aktivitetsudvalg
Formand: Jørgen Bitsch
Medlemmer: Svend Conrad, Niels Hansen, Dennis Beckmann, Aage Heigaard, Jesper
Holm
DMU Internationalt Udvalg
Formand; Jørgen Bitsch
Medlemmer: Anders Johansen, Svend Jacobsen, Jesper Holm, Hans Jørn Bech, Niels
Munk, Peter Hansen, Jørgen Jensen, Bjarne Fjord, Palle Lind, Ejgil Solkjær
DMU Jubilæumsudvalg
Ansvarlig: Forretningsudvalget (i 2011)
DMU Talent- og Eliteudvalg
Formand: Jørgen Bitsch
Medlemmer: Anders Johansen (MX), Svend Jacobsen (SP), Pia Buth Rasmussen (BMX),
Henrik Berendt (RR), Birger Kyhl
Det enkelte udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
UdvalgsFormand

Der skal nu udarbejdes overordnede aktiviteter, målsætninger og tidsplaner for det
enkelte udvalg som fremsendes til FU senest 30. april 2011
Kontaktpersoner - VIGTIGT
Det er vigtigt at fremhæve at når klubberne har spørgsmål inden for ovenstående
tværgående udvalg og områder, som f.eks. miljø kontaktes formanden for udvalget,
som så igangsætter/koordinerer videre aktiviteter med den/de som skal involveres.
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HB Takker alle afgående medlemmer af udvalgene for deres indsats gennem
2010.
4.

Sportskommissioner, konstatering af udvalg under SK
Alle udvalg foreslået af den enkelte SK blev taget til efterretning, dog blev Touring
flytte fra SK RR/DR til DMU Bredde- og Udviklingsudvalget.
Alle organisationsdiagrammer er opdateret med de nye udvalg på hjemmesiden og
vedhæftet HB 03-11 referatet som udsendes til klubberne.
HB takker alle for deres interesse i at deltage i diverse udvalg og ser frem til
et godt samarbejde.

5.

Nyt fra DMU’s Administration
Det er en travl periode på kontoret pga. licensudstedelser, ny kontoplan, IT Projekt
samt andre større opgaver på denne tid af året. Dette har bl.a. medført forsinkelser i
udbetalingen af udlæg, hvilket FU beklager. Der er indsat ekstra ressourcer, men som
nævnt er det en meget travl periode. Der er dog lys for enden af tunnelen og vi
forventer klart at der ikke er ”hængepartier” efter Påske.
FU har møde indenfor den kommende uge og vil drøfte situationen nærmere for at se
om der er yderligere tiltag som kan igangsættes.
Det skal i denne forbindelse fremhæves at der skal til sæsonen 2012 sættes kraftigt ind
overfor vore aktive om at tegne licens så tidligt som muligt. Der er under normale
ingen grund til at vente til sidste øjeblik som lægger et unødigt pres på DMU men ikke
mindst på kasseren i klubben. Alle bedes overveje ideer og muligheder for at sikre et
bedre forløb i 2012 – og dette inkluderer også udstedelse af kørertilladelser etc.
Ole Blædel er ansat som Udviklingskonsulent i DMU i første omgang til udgangen af
august 2012 og Ole ønskes velkommen.
De prioriterede opgaver for Ole er:
•
Klubbesøg og igangsætning af nødvendige aktiviteter og support
•
Udvikle og igangsætte klubudviklingskoncept
•
Generelt arbejde med klubudvikling og medlemstilgang
•
Fokus på BMX Klubudvikling og lokale aktiviteter for at sikre at 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.
Koordineringen af Åbent Hus arrangementerne og materiale til disse er som nævnt én
af de væsentlige opgaver. De første Åbent Hus arrangementer afvikles i weekenden 1-2
maj i Speedway.
Der er ligeledes planlagt Regionsmøder i BMX med Ole Blædel og MX planlægges
snarest.
Processen omkring ansættelse af Generalsekretær igangsættes nu og de primære
forventninger til stillingen blev drøftet og inddrages i udarbejdelsen af jobbeskrivelse
og profil.
De primære forventninger til stillingen er:
•
Tilførsel af ressourcer i forbindelse med projekter og andre større opgaver
•
Godt netværk indenfor det politiske og sportslige fagområde
•
Kendskab til den politiske og frivillige organisation som DMU er en del af
•
Leder af kontoret og den daglige drift

6.

DMU Handlingsplaner, generel opfølgning, status, fokus, aktiviteter
Status for DMU’s Handlingsplaner 2011-2012 blev gennemgået og opdateret. Samtidig
er opgaver fordelt efter den nye hovedbestyrelse og udvalgssammensætning.
Se bilag 1 for opdateret oversigt.
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Herunder opdatering på specifikke aktiviteter:
Status på Marketing
Foldere:
Foldere er under udarbejdelse og der er truffet aftale med ekstern journalist om at
redigere teksten fra alle grenene.
Folderne skal meget gerne være klar til 1. maj til Speedway Åbent Hus arrangementer,
som er de første som er planlagt.

HJB

Profiltøj:
Der er lavet aftale med JAK om Sorte Softshells.
Disse vil også kunne købes på JAK’s webshop (og dette arbejdes der videre med på
DMU´s hjemmeside).
SK / Udvalg beslutter hurtigst muligt antal der skal indkøbes.
Visitkort
Alle ovenstående får snarest Visitkort.
Åbent Hus Arrangementer
DMU forbereder følgende materiale som skal være klar senest 1. maj:
•
Foldere om den enkelte sport
•
Hvordan kommer jeg i gang
•
Plakater
•
Pressemeddelelser (med billeder) som kan anvendes til lokale aviser forberedes
7.

HJB/OB

Økonomi 2011
Regnskabet og budget for 2011 er nu opdateret i den nye kontoplan og udsendes til
alle budgetansvarlige inden Påske. Det har som nævnt tidligere været en stor opgave
som nu er ved at være på plads og vil blandt andet medføre en forbedret økonomisk
styring af de enkelte aktivitetsområder.
Medlemsstatistikken og antal licenser blev kort berørt og der er færre medlemmer (10 %) end samme tidspunkt 2010, men til gengæld flere aktive licenser (+10 %) end
2010. Det er primært OT og Motocross der er gået frem ift. Samme tidspunkt 2010.

8.

9.

Danish Motor Sports Award 2012
Arrangøren bag Danish Bike Award 2011 har taget initiativ til at etablere Danish Motor
Sports Award 2012 hvor DMU og DASU er blevet forespurgt om deltagelse.
HB er enige om at dette er et godt initiativ og der arbejdes videre med projektet i FU
og ligeledes afsættes det i budget 2012.

FU

Klubregnskaber 2010-2011
Alle klubber bedes sikre at der iht. Alment Reglement indsendes referat,
bestyrelsessammensætning samt regnskab fra det forgange år til DMU’s Sekretariat.
Att. Søren Normann Andersen

10. Lydmålinger 2011
Formålet med lydmålingerne 2011 er at få målt alle motorcykler mindst én gang i
2011. Der er formentlig cirka 60 % af licensindehaverne der ikke deltager i løb og
således ikke kontrolleres regelmæssigt. HB håber samtidig at dette initiativ er med til
at klubberne øger indsatsen på dette område gennem sæsonen.
11. Opdateret DMU Aktivitets- og mødeplan 2011
Møde plan og aktivitetsplan er opdateret og udsendt til godkendelse
Herunder er der påført præmieoverrækkelse af HB medlemmer ved større
arrangementer i 2011, som klubberne vil modtage nærmere besked om fra kontoret.
FU forventer at planlægge møder med den enkelte SK gennem foråret. Dette
planlægges formentlig i forbindelse med et SK møde.

FU/Adm.

12. Næste møder
HB 04-11; 21. juni 2011, 17.30
HB 05-11; 03. september 2011, 09.00 – 15.00
HB 06-11; 03. december 2011, 09.00 – 15.00
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