Hovedbestyrelsen

Referat fra HB-møde 5 / 07 d. 19. juni i Middelfart
Deltagere:

Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen,
Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk Nielsen og Jan
Rodtwitt

1)

Referater
a) HB 4/07: Referatet godkendt.
b) FU 1/07: Referatet godkendt
c) Motocross 3/07: Referat godkendt
d) Speedway 4/07: Referatet godkendt
Under dette punkt foretog HBs medlemmer en kort drøftelse relateret til den del af Etisk
Kodeks, der handler om forholdet børn/forældre. Grunden hertil var, at lederen i MotorBladet juli udgaven omhandler dette område, udsprunget af endnu et læserbrev om emnet.
Supplerende hertil bør vi tage fat i vore ledere og klæde dem langt bedre på til, at også de
kan håndtere sådanne sager – i kampens hede.
Det aftaltes at bede A&O udvalget om en udtalelse om, hvordan sanktioner i relation til
børn/forældre sager efter udvalgets mening bør håndteres, også på baggrund af tidligere
ankesager desangående.
e) Road Racing 4/07: UEM banegodkendelse af JyllandsRingen mangler fortsat, vi rykker
UEMs Sekretariat. Referatet godkendt.
f) BMX 3/07: Referatet godkendt.
g) Referater fra repræsentantskabsmøder: HB konstaterede, at referatet fra Road Racing
foreligger nu.
h) Aktivitetslisten: Listen blev gennemgået, enkelte punkter kommenteret. Justeringer foretaget.

2)

Økonomi
a) Gennemgang af balancer for maj måned 2007: Balancerne blev gennemgået, enkelte
poster blev nærmere drøftet.
Balancer for først halvår 2007 udsendes i uge 28. Den tilhørende halvårsrapport udarbejdes medio juli.
En grundig gennemgang af samtlige balancer vil blive foretaget på basis af halvårsregnskabet.

3)

Event & Marketing
a) Drøftelse af status denne sektion: HB drøftede status på Event & Marketing Sektionen.
HB konkluderede på denne drøftelse, at der er behov for en revision af mål, virke og økonomi for sektionen på baggrund af, at indkøringsperioden har været længere end forudset.
Event og Sponsor manageren har blandt sine opgaver også salg af indtægtsgivende aktiviteter, og FU vil i samarbejde med Steen Fredsøe gennemgå hele sektionens mål, virke og
resultater på et møde med Jens Møller Andersen.
b) Status igangværende events: MX3 VM i Randers kører fint organisatorisk, økonomisk
halter indtægtssiden, dette arbejdes der på. Mulige besparelser undersøges.
BMX World Cup, der er møde med Wonderful Copenhagen (WOCO) om kontrakten førstkommende tirsdag. Placeringen af banen ligger p.t. i regi WOCO.
c) Nye tiltag i 2008: Oversigten over internationale events i Danmark i 2008 er blevet temmelig omfattende: Drag Racing EM på Vandel, MX EM Open i Svendborg, MX 85/65 i Ålborg,
Pocketbike EM i Skærbæk), VM U21 Finale i Holsted; U19 Skandinavisk runde (semifinale); EM BMX afd. 5/6 i februar i Fredericia, samt BMX World Cup i København i maj.

Side 1 af 3

Hovedbestyrelsen

4)

Strategi og Udvikling
a) Referat fra mødet i DMUs Strategi og Udviklingsudvalg d. 22. maj: Essentielle dele af
referatet blev gennemgået og drøftet i detaljer: Tværgående udviklingsprojekter – klubudvikling, Åbent Hus arrangementer, markedsføring af DMU i forbindelse med events og arrangementer, Seminarer, Uddannelse, Årets klub, samt DMUs organisation og administration. De her nævnte områder er de prioriterede indsatsområder med udgangspunktet taget i
DMUs Vision og Strategi. En særlig høj prioritering er givet til udviklingen af vore klubber.
Forholdene omkring Uddannelsesudvalget blev drøftet. Et oplæg til mulig ansættelse af en
kursusadministrator – i samarbejde med DASU – blev drøftet. Der blev ikke endelig konkluderet på dette.
Oplæg til et spørgeskema blev omdelt. Ideen med dette, der rettes mod klubledere, er at få
input fra klubberne til den fortsatte udvikling. HBs medlemmer nærlæser samme og giver
tilbagemelding til Jørgen Bitsch. Der skal snarest lægges en plan for, hvordan de indkomne
svar skal håndteres og hvilke mulige handlinger, disse evt. skal følges af.
Klubledere/dommere/stævneledere er umiddelbart målgruppen for undersøgelsen, Jørgen
Bitsch vender tilbage med fokus på spørgegruppen.
Det er tanken, at resultatet bl.a. skal bruges til en dialog mellem klubberne og DMUs ledelse på diverse gren- og sæsonmøder i andet halvår af 2007.

5)

Elitesatsningen
a) Referat fra Arbejdsgruppemøde 1/07: Punkterne a), b), c) og d) blev overført
b) Referat fra Arbejdsgruppemøde 2/07: til Eliteudvalgsmøde 1/07, der afholdes
c) Speedway Talentudviklingsprojekt:
den 4. juli.
d) Ny landstræner i Motocross:
e) Andet: Et oplæg fra Steen Fredsøe vedr. DMUs elitearbejde blev drøftet. Oplægget stiller
spørgsmål ved, om de afsatte ressourcer bruges optimalt, om landstrænermodellen fortsat
er den rigtige, om vi sikrer vor elite de bedste udviklingsmuligheder.
Idéoplægget drøftes nærmere på det førstkommende møde i Eliteudvalget.

6)

Miljøorganisationen
Steen Fredsøe orienterede om status i udviklingen af den på HB-møde 4/07 omtalte målemetode. Der er foretaget en hel række supplerende målinger, som nu er ved at blive analyseret.
Miljøsekretariatet fungerer tilfredsstillende, der har ikke været meldinger fremme om klubber,
der er blevet ”tabt”, eller har henvendt sig uden at få tilbagemelding.

7)

Diverse sager
a) DMUs Teambus: Peter Hansen oplyste, at der foreligger en konkret salgsmulighed og at
der forventes en snarlig afgørelse
Efterskrift: Salget af Teambussen blev effektueret d. 21. juni og bussen er allerede overtaget af den nye svenske ejer.
b) Registrering af Enduro og Trial cykler: Vi afventer fortsat svar fra Færdselsstyrelsen.
DMUs kontor rykker for svar.
c) Brugen af tribunebilletter til Speedway World Cup i Vojens d. 14. juli og til Grand Prix
Challenge i Vojens d. 15. september: Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt tager sig af
denne opgave.
Brugen af DMU Frikort - og reglerne herfor - blev drøftet. Der er behov for at udarbejde en
udmelding om retningslinier for brugen. Samme vil ske snarest.
d) Ankesagen i Motocross (Quad): Appellanten har klaget over, at Amatør- & Ordensudvalget ikke har behandlet den del af anken, der gik på SD Motocross’ reglementsrettelser foretaget i sammenhæng med denne sag. HB vil tage kontakt til A&O udvalget for at koordinere
håndteringen af klagen. Det er normalt sportsdivisionerne, som har ansvaret for reglementsændringer, såvel indholds- som publiceringsmæssigt.
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7)

e) Tryg Forsikring: Der har for nylig været afholdt et møde med repræsentanter for Tryg Forsikring og Willis om muligheden for at forøge sikkerheden i speedway via indkøb af et Airfence sikkerhedshegn. En reduktion af præmien for kørerforsikringen direkte relateret til
dette tiltag kunne være en finansieringsmulighed.
HB drøftede denne åbning, men fastslog, at en generel præmienedsættelse skal komme
kørelicenshaverne til gode på tværs af grenene, da kørerforsikringen som bekendt er direkte brugerfinansieret.
Vi afventer et konkret udspil om speedway oplægget fra Tryg Forsikring, hvor der forventes
at indgå en vurdering af, hvad et sådant sikkerhedstiltag er værd i forhold til DMUs police.
Hovedbestyrelsen er positivt indstillet over for indførelsen af Airfence. Udover ovennævnte
finansiering drøftede HB også alternative finansieringsmåder.

8)

Internationalt
a) Nordisk: Der var intet at berette fra denne front.
Der skal erindres om, at Nordisk Møde og Nordiske Grenmøder igen i år afholdes samlet –
i weekenden 13. – 14. oktober i Helsinki.
b) UCI: Intet nyt at berette fra UCI.
c) UEM: Den årlige UEM kongres afholdes på Cypern i dagene 21.-24. juni. DMU stiller med
vanlig delegation. Det mest spændende på generalforsamlingen lørdag er valgene til de 6
ledige poster i Management Council.
d) FIM: Der var intet nyt at berette fra FIM.

9)

Eventuelt
Sports Motorklubben Gandrup har fået en aftale på plads om banedrift i den tyske by Jübek.
DMU’s søsterorganisation DMSB har sanktioneret aftalen.
Under mødet fik HB præsenteret hal projektet X Park Denmark, som er et indendørs halprojekt
egnet bl.a. for motor- og BMX sport, beliggende i Åbenrå/Tinglev området.
Præsentation blev foretaget af Leif Jessen, Kurt Bucka, Hans Petersen.
Baggrunden for denne præsentation var ønsket fra initiativtagerne om en udtalelse/ tilkendegivelse fra DMU om forventningerne til brugen af anlægget. Det ligger klart, at en direkte involvering fra DMU kun kan blive aktuel på eliteområdet.
Emnet vil derfor blive nærmere drøftet på det kommende møde i Eliteudvalget.

Referent: Jan Rodtwitt
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