Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen 04-08
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde, onsdag den 5. marts 2008 på Byggecentrum i Middelfart.
Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Erling Christiansen (ES), Poul Hjorth (PHJ), Aage Hejgaard (AH),
Peter Hansen (PH), Niels Munk Nielsen (NMN), Pia Buth Rasmussen (PBR), Henrik Berendt
(HBE) og Søren Andersen(SA), referent.
1) Velkomst og opsamling fra Repræsentantskabsmødeweekenden
Jørgen startede med at byde velkommen til mødet, og en speciel velkomst til de to nye bestyrelsesmedlemmer Poul Hjorth og Aage Hejgaard.
Ligeledes blev der udtrykt stor tilfredshed med det netop overståede Repræsentantskabsmøde og en stor tak til alle.
Den meget positive opbakning på repræsentantskabsmødet stiller naturligvis også store
forventninger og krav til HB og det er vigtigt at vi sikrer et åbent og konstruktivt samarbejde
mellem klubberne, SD bestyrelserne og HB i den kommende periode. I dette forløb er det
naturligvis væsentligt at sikre, at der er respekt fra alle om beslutninger der er taget i HB,
og implementeringen af disse.
2) HB Referat 03-08 - godkendt
Der var ingen direkte kommentarer til referatet. Dog skal det fremhæves at når der tages
kontakt til vores søsterunioner, UEM eller FIM mv., skal det gå via sekretariatet, så det går
den officielle vej, samt at alle relevante personer informeres.
3) Konstituering af Hovedbestyrelsen
Erling Christiansen blev udpeget som næstformand for DMU.
HB udpegede følgende koordinatorer og projektledere:
- Miljø:
Sten Fredsøe
- Klublederuddannelse:
Aage Hejgaard
- DMU Klubtræneruddannelse:
Projektleder Joy Nordkvist
- Ny Officialuddannelse:
Poul Hjorth
- DMU´s Netværk:
Projektleder Annette Vesterskov
HB Koordinator: Aage Hejgaard
- DMU Events:
Jørgen Bitsch, Aage Hejgaard
- DMU Sponsorater:
Aage Hejgaard
- Kommunikation og Information:
Kenneth Majkjær Mikkelsen
- Reglementsspørgsmål og -udvalg:
Erling Christiansen
- DMU Strategi og Udvikling:
Jørgen Bitsch
- Økonomi:
Jørgen Bitsch
- Elite & Talentudvikling (Elitechef):
Jørgen Bitsch
- Internationalt:
Jørgen Bitsch
- Doping & Pædofili:
Erling Christiansen
Til reglementsudvalget, som skal revidere Alment Reglement og senere sportsreglementerne udpeges tillige Søren Kjær, Lis Johannsen og Mogens Voigt.
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Det blev vedtaget, at Uddannelsesudvalget nedlægges som formelt organ og de nuværende medlemmer af udvalget bliver indplaceret andre steder i organisation - med direkte reference til den pågældende ansvarlige (sportsdivision eller projekt).
Det blev desuden besluttet at Strategi- og Udviklingsudvalget, som blev nedsat sidste år og
som består af de fire sportsdivisioners formand med bisidder, med JB som formand skal
fortsætte.
Det er vigtigt med et forum, hvor det er muligt, at det er muligt at træde ud af dagligdagen
og tænke strategisk, og ikke mindst sikre at der fokuseres på udviklingen af Unionen på
tværs af sportsgrenene.
Vedrørende ADS uddannelsen er der 43 deltagere som gennemfører. Meget positivt, når
det tages med i betragtning, at starten har været meget turbulent. Konceptet med ADS modul 1 og 2 kurserne på tværs af sportsgrene og ADS modul 3 som grenspecifikt fastholdes.
Der forestår nu et vigtigt stykke arbejde med at få T-kurserne færdige til den kommende
kursussæson. Poul Hjort vil sammensætte arbejdsgruppen for det videre forløb i samarbejde med Niels Munk.
For at lette sportssekretær Søren Andersen belastningsmæssigt i de kommende måneder,
blev det besluttet, at der igangsættes et pilotprojekt i SD speedway hvor der udarbejdes referatskrivning via diktafon. Sørens deltagelse i møderne besluttes løbende.
4) Internationalt - FIM
Det tyske og amerikanske medlem af CMS, henholdsvis, Olaf Noack og Bill Amick har trukket sig. DMU overvejer derfor at opstille PH som fuldgyldigt medlem i CMS.
Hovedbestyrelsen bad PH om at overveje muligheden, da det kan være vanskeligt, at
håndtere hvervene som både SD formand og CMS medlem samtidigt da begge opgaver er
ressource krævende. DMU burde have en stor mulighed for at få et fuldgyldigt medlem i
CMS på baggrund af de Internationale arrangementer der nu afvikles i Danmark. Muligheden skal til høring i SD MX og HB anbefaler SD MX at bakke op om opstillingen. Endelig
beslutning tages på førstkommende HB møde.
Det er HB, der har den endelige beslutningskompetence vedrørende kandidater til de internationale poster på baggrund af en høring i den enkelte SD Bestyrelse.
Poul Erik Sørensen er på valg i CIE (miljøkommissionen). Poul Erik har ytret ønske om at
fortsætte, såfremt man ønsker dette og HB overvejer muligheder frem til næste HB møde
samt tager en nærmere drøftelse med Poul Eriks Sørensen.
5) Amatør- og Ordensudvalg
Udvalget har behandlet en anke fra Outrup Speedway Club vedrørende kategorisering af
en polsk kører. Udvalget har afvist at behandle sagen.
HB tager afgørelsen til efterretning, og vil undersøge årsagen til dette nærmere. Det er
HB’s ønske, at reglementet skal være så præcist, så der kan foretages en afgørelse i den
enkelte sag for at sikre det videre forløb bedst muligt for alle involverede.
Omkring anke gebyret til Amatør- og Ordensudvalget vil HB anbefale at der udarbejdes
nærmere retningslinier for hvornår anke gebyret skal tilbagebetales til appellanten, såfremt
anken afvises eller såfremt appellanten ikke taber sagen 100 %.
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6) Mødeplan
JB har udarbejdet en mødeplan for alle aktiviteter i DMU. Alle divisioner, udvalg mv. bedes
derfor meddele, hvornår der holdes møde i 2008.
Næste HB møde den 29. april 2008.
7) Eventuelt
Trygfonden skal ansøges om Airfence til Speedway. Ansvarlig NMN

Referent: Søren Andersen
Offentliggjort den 13. marts 2008
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