HB 05-09

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 9. juni 2009.
Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Pia Buth Rasmussen, Max
Andersen, Aage Hejgaard, Steen Fredsøe, Henrik Funder Kristensen (referent).
1.

Godkendelse af referater.
HB 04-09 godkendt.
HB repræsentantskabsmøde godkendt.
FU 01-09 godkendt.
SD SP 02-09 godkendt.
HB tager den øgede fokus på klubbernes økonomi til efterretning og punktet følges nærmere.
SD SP Repræsentantskabsmøde godkendt.
Nyt fra SD SP: NMN orienterede om test af 125cc motorcykler til brug som supplement til de yngre
kørere og nuværende 80 cc cykler.
SD MX 02-09 godkendt.
SD RR 03-09 godkendt.
SD RR Repræsentantskabsmøde godkendt
SD BMX 02-09 godkendt.
SD BMX Repræsentantskabsmøde godkendt.
På baggrund af flere henvendelser omkring klubtræneruddannelsen blev det konkluderet at dette
skal have en høj prioritet i den kommende periode.

2.

Nyt fra DMUs sekretariat.
HFK har afholdt et meget positivt møde med Esbjerg kommune om det igangværende projekt med
at anlægge "Motorsportscenter Danmark" på det nuværende Korskro anlæg. Det blev sikret, at
DMU fremover får relevant materiale, om anlægget, til høring eller orientering. Esbjerg kommune
er derudover meget positive i deres tilgang til at få anlagt en BMX bane i kommunen.
HFK redegjorde for besparelsespotentiale i de administrative sagsgange. Herunder er det besluttet,
at der ikke genbesættes en stilling den 1. juli, hvor en studentermedhjælper har opsagt sin stilling.

3.

DMU Miljø og sikkerhedsudvalg
MA redegjorde for arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe. Arbejdet er kommet godt i gang og det
primære fokus i den kommende periode er at etablere beskrivelse og materiale for
miljøcertificeringen af banerne, som igangsættes. En mere detaljeret tidsplan drøftes på næste
møde.
Det blev ligeledes aftalt at udvalget udarbejder et forslag til kompetencerne der skal placeres i
dette udvalg i den kommende struktur. Forslaget fremsendes til organisationsudvalget hurtigst
muligt. Ansvarlig MA.
Det blev konstateret, at der er en stor opbakning og støtte til den nye målemetode fra alle
involverede, og ligeledes fra både Speedway og Motocross. Det er naturligvis vigtigt, at der måles
så meget som overhovedet muligt for at sikre, at der ikke er nogen der har mulighed for at snyde.
Men systemet og metoderne er på plads så de igangsatte aktiviteter skal fortsættes.
NMN påpegede, at støjmåling kunne blive en del af kursusudbuddet ifm uddannelse af personer til
teknisk kontrol. Det skal overvejes hvordan vi kan få støjmåling integreret som en del af teknisk
kontrol til alle arrangementer.
Der skal fortsat arbejdes videre med RR og de endelige støjgrænser.
Ændringerne til alment reglement vedrørende miljø og sikkerhed blev godkendt og kan
offentliggøres.
SF redegjorde for mulighed for differentierede støjgrænser mellem 2 takts og 4 takts motorer og
arbejdet internationalt.
En enig bestyrelse roste motocrossklubberne på Sjælland, hvor klubber i MX selv har taget initiativ
til at arbejde med støjbegrænsning.
Støjgrænserne for 2010 vil blive besluttet på næste HB møde, men forventningen er en
nedsættelse på 2dB, men klasserne vil blive vurderet individuelt på baggrund af resultaterne der er
målt i 2009. Ligeledes vil DMU følge beslutningerne i FIM på tæt hold og ud fra dette beslutte
grænserne 2010.
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JB arbejder videre på at afholde et møde med Importørforeningen snarest for en nærmere
drøftelse af 2010.
Situationen omkring motorbanen på Amager, som desværre er meget kritisk, blev drøftet. Der er
stadig nogle udfordringer, som der må arbejdes videre med, og dette har en høj prioritet.
Med baggrund i artiklen i MotorBladet nr. 6 2009, ”Skat sætter ind”, var der en generel drøftelse af
problemstillingen. Afhængig af SKATs fortolkning af reglerne af brugen af gulpladebiler, kan det få
alvorlige konsekvenser for alle DMUs medlemmer. SF og HFK lægger en strategi for området.
4.

Økonomi.
Der er en positiv udvikling i licens- og medlemsudviklingen generelt. JB henledte
opmærksomheden på, at der skal ske være øget fokus på tilgangen til microsport, med
udgangspunkt i licensstatistikken pr. 30/05/09.
Halvårsregnskabet nærmer sig, og det skal sikres, at alt er ind rapporteret inden udgangen af juni
måned.
HFK gennemgik status på interne - og eksterne debitorer. Den videre strategi, i bestræbelserne på
at få indkasseret vores tilgodehavender, blev drøftet. Dette punkt følges tæt. Der udsendes
kontoudtog til samtlige klubber hver måned fremover, og det skal sikres, at forfalden gæld afvikles
som planlagt.

5.

Nedsatte udvalg, generel status.
Der er nu nedsat forskellige arbejdsgrupper (udvalg) og alle er kommet godt i gang, med en
beskrivelse af de forskellige områder der skal arbejdes med. Det er meget vigtigt, at der er
ejerskab i de enkelte udvalg. Der er naturligvis punkter der skal arbejdes videre med og de
løbende forbedringer tages med i det videre organisationsudviklingsarbejde.

6.

Vision, Mission, Strategi og forretningsgange i DMU
Det blev besluttet at igangsætte en opdatering af DMU’s forretningsgange, Vision, Mission og
Strategi. Dokumentet skal indeholde de væsentligste principper som der arbejdes efter i DMU.
Arbejdet med dette er ikke mindst vigtigt for at sikre kontinuitet i forbindelse med de kommende
valg til Hovedbestyrelse mv, som ligeledes blev drøftet.

7.

DMU organisationsudvikling.
Udvalget har afholdt 2 møder. De forskellige områder som nærmere skal vurderes og drøftes er
identificeret. Der udarbejdes et endeligt forslag til HB den 11/8, som skal danne baggrund for
detaljeret gennemgang.

8.

DMU økonomiudvalg.
OH oplyste, at der har været afholdt 2 møder i gruppen, og at et 3. møde er aftalt. Gruppen har
blandt andet kigget i andre forbunds regnskaber, for at se om der kan findes en mere
hensigtsmæssig økonomisk struktur end den nuværende.
Gruppen forventer at kunne fremlægge en rapport for bestyrelsen på HB-mødet den 11/8.

9.

DMU branding.
AH oplyste, at det desværre ikke har været muligt at samle gruppen til et møde. Der er dog blevet
taget en del beslutninger undervejs for at sikre fremskridtet og aktiviteterne indenfor DMU
Marketing. Der planlægges møde i starten af august.

10.

DMU marketing.
HFK oplyste, at der har været afholdt 3 møder internt i gruppen, senest med inddragelse af ”adhoc” medlemmer. Herudover har der været møder med en ekstern producent af messe stands
materiale. Der er indkøbt forskellige effekter til DMU’s stand, og disse har allerede været i brug ved
3 forskellige events. Årets kommende begivenheder og events er blevet vurderet, og der er
udfærdiget en marketingskalender, hvor der er udvalgt de begivenheder, som der skal satses på.
Der er ved hver event udpeget en ansvarlig. Det blev aftalt, at MA indtræder i udvalget som ad hoc
medlem på vegne af RR.
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11.

Events. Status 2010 og fremover.
I Motocross blev det besluttet at lade EM indtræde under DMU Event 2010 og at der søges om én
afdeling i Danmark (triple afdeling). Der følges kraftigt op på EM afdelingerne for antallet af
deltagere er katastrofalt i visse klasser. Dette tages op på den kommende UEM Kongres.
EM Speedway for 2010 er på plads. I BMX vil der ikke blive afholdt EM i Danmark i 2010.

12.

Nyt fra uddannelsesudvalget.
NMN oplyste, at der er et højt aktivitetsniveau, med henblik på at finde den bedst mulige
uddannelsesstruktur fremover. Der er blandt andet nedsat undergrupper til at kigge på de enkelte
elementer i DMUs uddannelse.
Det skal her fremhæves, at der skal en høj prioritet på klubtræneruddannelsen som dels omhandler
afslutning af de manglende kurser og ligeledes en revidering af klubtræneruddannelsen.
Det blev ligeledes aftalt, at udvalget udarbejder et forslag til kompetencerne der skal placeres i
dette udvalg i den kommende struktur. Forslaget fremsendes til organisationsudvalget hurtigst
muligt. Ansvarlig JH/NMN

13.

Microudvikling – tilgang til DMU
Det blev aftalt at der omgående nedsættes det planlagte microudviklingsudvalg på tværs af
grenene. Der udpeges 2 fra hver sportsgren og JB indkalder til møde snarest.

14.

Team Danmark, Eliteudvalget, Talentarbejde.
Det kunne med glæde oplyses at Birger Kyhl, er blevet ansat som elitesportschef i DMU. Birger har
fra sit tidligere virke som konsulent i Team Danmark, de kompetencer og menneskelige
egenskaber, som var efterspurgt. Birger har derudover et indgående kendskab til DMUs
elitesatsning, fra sit arbejde i Team Danmark. Landstrænerne vil herefter referere til Birger Kyhl.
Dette tiltag er et meget væsentligt punkt i den fortsatte DMU Talent og Eliteudviklingsstrategi
2009-2012, som skal sikre, at de enkelte målsætninger kan opnås.
JB redegjorde kort for status på talent og elitearbejdet.

15.

Internationalt arbejde.
Der afholdes UEM kongres i starten af juli, hvor der er en del vigtige punkter på dagsordenen.
Dette omhandler blandt andet strategi og EM afdelinger generelt.
Der er ligeledes fremskridt indenfor FIM strategi arbejdet som vil føre FIM ind i en ny periode.
Dette vil uden tvivl også få indflydelse i Danmark inden for de enkelte grene. Der planlægges
blandt andet workshops på efterårskongressen.

16.

Næste møde.
11. august 2009 kl. 1700 på Hejse kro.
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