
 
 

 
Hovedbestyrelsen 05-08 

 
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde, tirsdag den 6. maj 2008, kl. 17.00 på Byggecentrum i 
Middelfart 
 
Til Stede: Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Aage Hejgaard, Poul Hjorth, Peter Hansen, Henrik 
Berendt, Pia Buth Rasmussen, Niels Munk Nielsen og Søren Andersen (referent). 
 
Fraværende: Ingen 
 
Jørgen Bitsch indledte med at byde velkommen til møde, hvorefter Hovedbestyrelsen gik over til 
dagsorden. 
 
1) Referater: 
a. HB 3/08 – 5. marts 
Godkendt uden kommentarer 
b. SD MX, 02-08 
Punkt 11, tidsstraf fjernet og køreren diskvalificeres i stedet. SD skal være opmærksom på, at en 
sådan rettelse skal offentliggøres før den kan træde i kraft. 
Godkendt uden yderligere kommentarer 
c. SD RR, 02-08 
Godkendt uden kommentarer 
e. SD BMX, 02-08 
Godkendt uden kommentarer. 
f. Alle Repræsentantskabsreferater 
Speedway: Godkendt uden kommentarer. 
Road Racing: Godkendt uden kommentarer. 
BMX: Godkendt uden kommentarer. 
MX: Korrektion i forhold til referat: Det er blevet vedtaget, at der gøres økonomisk status på DM A 
serien som helhed pr. 31/12 – 2008. Det er tidligere aftalt mellem DMA Foreningen og DMU at 
kontoen udlignes når sæsonen er slut 2008. 
 
2) Miljø og Støjmålinger 
a. Opdatering fra Steen Fredsøe Sørensen: Steen var til stede for at præsentere en ny form for 
”dynamisk” standmåling til afløsning af den nuværende forbikørelsesmåling. 
Formålet med den nye metode er at måle den aktuelle, reelle støj fra cyklen. Den nuværende 
forbikørelsesmåling måler det aktuelle støjniveau i forhold til den enkelte køreres niveau, men ikke 
den reelle støj fra motorcyklen.  
Den nuværende metode kan tillige ikke bruges i det overordnede krav/ønske om at nedsætte 
støjniveauet på banerne 
 
Fordelene ved den nye metode er: 

 Nem målemetode for støjmålere og klubbers egenkontrol 
• Billigere støjmålerapparat 
• Vi tester den pågældende motorcykels støjniveau – uafhængigt af køreren 
• Denne måling kan konverteres til en generel nedsættelse af støjen – også for den kører 

som ikke udnytter motorcyklens fulde effekt.  
• Dvs. at en kører som ved forbikørselsmåling ”aldrig” ville overskride max niveauet, og 

dermed ikke generelt blive sænket i støjniveau, nu vil blive målt og ligeledes blive sænket i 
støj. 



• Dette medfører muligheder for at kunne dokumentere en generel nedsættelse til 
Miljøstyrelsen, som herefter kan igangsætte en ny ”Deklarationsmåling” – og dermed en 
generel nedsættelse – af alle motorcykler 

• Kan anvendes i alle grene 
• FIM / CMS er meget positivt interesseret i ovenstående, og der er løbende kontakt til den 

CMS ansvarlige 
 
Efter en længere, konstruktiv debat besluttede Hovedbestyrelsen sig for følgende: 

• Det nuværende reglement med forbikørselsmåling er gældende for 2008  
• Parallelt indføres den nye dynamiske standmåling i 2008, efter følgende forslag: 

 
MOTOCROSS/SUPERMOTARD 

• Til planlagte støjmålinger. I 2008 vil der også blive målt udvalgte motorcykler efter den nye 
dynamiske standmåling 

• Målingerne foretages i ventezonen inden træning. Målingen er vejledende til ”forventet” 
forbikørselsresultat 

• Målemetoden indføres permanent fra 1. januar 2009 
• Maksimale værdier for 2009 fastlægges senest 1. oktober 2008 

 
SPEEDWAY 

• Nye målinger er foretaget i skrivende stund og der skal udarbejdes en konklusion 
• Herefter indføres parallelt som beskrevet for Motocross   

 
RR/POCKET 

• Pocket – som for Motocross 
• RR – nye / flere målinger skal gennemføres 

 
Støjlederseminaret gennemføres den 31. maj og der planlægges ligeledes en generel information 
til klubber, dommere og stævneledere samt kørerne i næste nummer af Motorbladet 
 
3) Økonomi 
a. Gennemgang af status 1. kvartal for Hovedkassen og SD’erne 
Der er en positiv licensfremgang i de fleste områder som blandt andet betyder at licensindtægten 
er kr. 500.000,- højere end samme tidspunkt 2007. 
Resultatet for hovedkassen pr. 31.marts blev gennemgået og resultatet er positivt i forhold til 
budgettet. Der er en del områder der fortsat skal undersøges nærmere, og den enkelte konti 
opdateres. 
b. BMX 
Overholder budgettet 
c. RR 
Overholder budgettet 
Der er en budgetfejl på transponderkontoen, som skal rettes, og ligeledes skal der overføres det 
fulde tilskud fra hovedkassen. 
d. Speedway 
Overholder budgettet 
e. MX 
Er positivt foran budgettet på det samlede resultat. 
Vi skal dog checke transponder indkøb/salg en ekstra gang. 
 
4) DIF Rapportering 
a. Udvikling og aktiviteter 
Hvert år den første maj skal Specialforbundene indrapportere alle deres aktiviteter. Aktiviteternes 
antal er afgørende for, hvor mange penge DMU modtager i tipstilskud fra DIF. Det er mange tal, 
der skal indberettes og mange har været involveret. For fremtiden skal vi have et 
registreringssystem, så vi løbende får indsamlet dataene. SA/JB udarbejder en skabelon.  
PBR kommenterede at det er fint, at dataarket har været rundsendt, så det har været muligt at 
gennemskue hvad alle tallene skulle bruges til. 



b. Medlemsregistrering 
Klubberne skal pr. 1. maj tillige registrere deres medlemstal. Det er overordentlig vigtigt, at alle 
medlemmer indberettes. BMX ligger på grænsen til at være en selvstændig aktivitet og såfremt der 
ikke registreres 1000 aktive BMX medlemmer falder DMUs tipstilskud med cirka kr. 420.000,- om 
året. PBR er ansvarlig for en detaljeret opfølgning (møde) med den enkelte BMX klub for at sikre 
korrekt indrapportering. 
 
5. Forsikringssager 
På baggrund af det alvorlige uheld for Casper Wortmann, som har medført en del presseomtale 
blev det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at komme med et forslag 
til, hvordan problemerne omkring arbejdsskade forsikring kan løses. 
Annette Vesterskov, Niels Munk og Søren Andersen bliver medlemmerne i gruppen. Forslag 
fremlægges til næste møde. Ansvarlig for arbejdsgruppen er Niels Munk. 
 
6 .Status fra arbejdsgrupperne  
 
a.  Sportsdivisionerne 
Det seneste møde i Strategi/udviklingsudvalget blev aflyst, men holdes snarest.  
 
b. Klublederudvikling (herunder alle aktiviteter fra notatet) 
De klubber, der meldte positivt interesseret på Repræsentantsskabsmødet er blevet kontaktet. To 
har meldt positivt tilbage. Interessen for gennemførsel af kurser pt. er begrænset, så derfor vil den 
største del af kurserne blive afholdt i efteråret. 
Der udsendes en indbydelse til alle klubberne snarest. 
 
c. Ny Officialsuddannelse (Poul Hjorth) 
Poul Hjorth fremlagde en skitse for reform af officialsuddannelserne. Dette ser meget fornuftigt ud. 
NMN påpegede, at det er meget vigtigt, at underviserne bliver klædt på rent pædagogisk. Når den 
er opdateret lægges den på hjemmesiden som generel information. Det blev aftalt at der skal 
igangsættes et kursus for underviserne.  
 
d. DMU’s Netværk (Aage Hejgaard) 
Det blev besluttet arbejdsgruppen omkring DMUs netværk hænger så meget sammen med 
klublederudviklingen, hvorfor disse to projekter kobles sammen.  
Igangsættelsen af en intern blog for klubformænd og DMU’s ledelse er højt prioriteret, og det 
forventes at den er igangsat inden sommerferien. 
 
e. DMU Events, opdatering fra alle Events 2008, 2009? (Jørgen Bitsch) 
Nordeuropas største og bedste BMX bane er bygget på Amager og arrangementet løber af stables 
den 10. maj. Wonderful Copenhagen er så begejstrede for projektet, at de har luftet tanken om ville 
huse VM i 2012  
Omkring VM MX 3 i Randers er Christian Primby blevet ansat som eventmanager i 5 måneder, og 
der er en meget positiv aktivitet og udvikling omkring arrangementet. 
VM Sidecar er også godt i gang og Jesper Rasmussen/MSM har modtaget et tilskud på 200.000 
fra Slagelse kommune, som er et positivt skridt i retningen af den lokale anerkendelse, som er 
nødvendig for alle disse arrangementer. 
 
Omkring DMA holdes der midtvejsevaluering i styringsgruppen sidst på måneden. Anders 
Johansen, Peter Hansen, Claus Haven og Klaus Hansen deltager i dette møde.  
 
e. DMU Sponsorater og Marketing (Aage Hejgaard) 
AH fremviste en Folieskærm og Blue Tooth detector, som kan bruges ved løb til at vise sponsorer 
på og etablere publikumskonkurrencer mv. Noget som er en oplagt mulighed for klubberne, og der 
gennemføres et forsøg (udendørs) den 18. maj. 
 
g. Kommunikation og Information (Jørgen Bitsch) 
Tages op på kommende strategimøde med Kenneth Majkjær Mikkelsen. 
 



h. Reglementsudvalg (Erling Christiansen) 
Det første oplæg er sendt rundt og Erling, Søren Kjær og Lis Johansen arbejder videre. 
Det reviderede almene reglement forventes ikke færdig før sæsonstart 2009. 
 
i. DMU Organisationsudvikling (Jørgen Bitsch) 
Intet at referere. 
 
6. DMU’s Sekretariat (Jørgen Bitsch) 
Ros til kontoret for at få tingene til at glide på trods af personalereduktionen.  
Der har været afholdt samtaler med personalet og bemandingen skal afklares i den nærmeste 
fremtid. Både antal medarbejdere og deres kompetencer. 
 
7. Internationalt arbejde 
a. FIM 
Erling Christiansen er ved at udarbejde tillægsregler til VM- løbene. 
b. UEM 
Der har været afholdt ekstraordinært kommissionsmøde i motocross, som EC har deltaget i og 
bestyrelsen fik en kort opdatering. 
 
8. Elite og talentarbejde 
a. Referat fra Elite Arbejdsgruppemøde 
Første arbejdsgruppemøde med alle trænerne og Team Danmark konsulent Jens Meibom er 
afholdt og referat er udsendt til de involverede. Trænerne gjorde status over deres aktiviteter og 
kørere i øjeblikket. Generel er der en god udvikling i de enkelte grene, men den kommende 
periode er afgørende for specielt BMX i forbindelse med OL kvalifikationen. 
b. Talent netværksmøde – kort opdatering 
Søren Andersen har deltaget i Netværksseminar omkring samarbejde mellem Team Danmark, 
Elitekommunerne og Specialforbundene. Et meget givtigt møde, hvor det var muligt at finde 
samarbejdspartnere i kommunerne 
 
9. Amatør og Ordensudvalget 
a. OSC Sagen – Piotr Paluch 
Sagen har været sendt retur fra DIFs Appeludvalg til DMU’s Amatør- og Ordensudvalg, som igen 
har afvist at behandle sagen. OSC har anket sagen til DIFs Appeludvalg igen og vi afventer nu 
videre behandling fra DIF’s Appeludvalg.. 
 
10. Diverse  
a. Tuborgfondet 
Motorcykelclubben Svendborg har modtaget kr. 20.000,- i tilskud til EM OPEN og EMX-125 Junior i 
September. Meget glædeligt. 
 
b. Enduro afgiftssagen 
DMU har fået tilkendegivelse fra en række kørere, at de vil gøre en indsats for endurosporten og 
deltage i ISDE, six days. 
c. Pauli Rasmussen har fået forlænget sin straf i DMCU med 6 måneders karantæne. Dette 
betyder at Pauli Rasmussen også har karantæne i DMU i samme periode i henhold til 
samarbejdsaftalen. HB beklager informationen gennem dette forløb mellem DMCU og DMU 
d. Der bliver udsendt invitation til SGP snarest 
 
11. Næste møde 
Næste møde holdes den 12. juni 2008 


