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HB 05-10 

 
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 
 
Til Stede:  Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR),  

Anders Johansen (AJ), Jesper Holm (JH), Bent Andersen (BA), Svend Jacobsen (SJ), Hans 
Jørn Beck (HJB), Lars Bo Rasmussen (LBR), Lars Christoffersen (LC) 

Afbud:  Jesper Jacobsen (JJ), Henrik Funder Kristensen (HFK), Elvin Rasmussen (ER) Poul Hjorth 
(PH), Henrik Berendt (HBE), Jens Lund (JL) 

Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato: 5. december 2010  
__________________________________________________________________ 
 
1.  Indledning 

Status for den nye situation på kontoret blev gennemgået og Hovedbestyrelsen ønsker Henrik 
Funder Kristensen held og lykke med de nye udfordringer og alt godt fremover. Samtidig en tak til 
Henrik for et godt samarbejde gennem perioden. 
 

2.  Referater til godkendelse 

a)  HB 04-10, Godkendt 
HJB Har forsøgt at få kontakt (mail +tlf) til formanden for MX fonden uden respons.  HJB 
har et par gange drøftet hvordan beslutningen om at træde ud af Fonden, rent praktisk 
skal udføres, med Jesper Rasmussen (medl best. MX fonden) uden at der endnu er 
fremkommet en konkret plan ) bland andet skal det diskutere om Off-track kan få nogle 
af de indbetalte penge retur i 2010.  
Der er planlagt møde med Fredericia Kommune 20/12/10 ang. Danish Indoor 2009 

b) FU 30-09-10, Godkendt 
c) FU 30-10-10, Godkendt   

Mødet var med den enkelte SK for at gennemgå budget 2011 forslag. Mødestrukturen vil 
gennemføres også i 2011 da det giver en god mulighed for dialog og detaljeret 
gennemgang. 
OH arbejder videre med at etablere retningslinier for Æresmedlemmer i DMU 
Retningslinier for udbetalinger i DMU opdateres hurtigst muligt med ændringerne omkring 
muligheden for at udbetale diæter efter Statens retningslinier. 

 Principperne for egenkapital blev godkendt.  
d) FU 06-10, 22-11-10, Godkendt 
e) BMX 03-10, Godkendt 

Det blev taget til positiv efterretning at der er god fokus på etableringer af BMX baner og 
specielt muligheden for at få den første BMX bane på Fyn. 

f) MX 04-10, Godkendt 
Det kan oplyses at der er igangsat arbejdet med at beskrive procedurer og retningslinier i 
forbindelse med protester og ankesager.  

g) MX 05-10, Godkendt 
AJ redegjorde nærmere for den nyligt afsluttede disciplinærsag fra DM A Mors 2010.  

h) OT 02-10, Godkendt 
i) OT 03-10, Godkendt 

HJB redegjorde nærmere for den fortsatte positive udvikling omkring udvalgene og deres 
arbejde. Der vil være fokus på at effektivisere mødeformen (men det anbefales at der 
fortsat afholdes det nødvendige antal møder omkring bordet). 

j) RR/DR 05-10, Godkendt 
k) RR/DR 06-10, Godkendt 

God udvikling og specielt efter Klublederseminaret er der kommet mere ”ro på 
organisationen” 
Kalender 2011 er på plads hvilket skulle give en god mulighed for udvikling af 
aktiviteterne. 
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Omkring IT problemerne som er nævnt blev det konstateret at dette omhandler 
Internettet og styringen af løb / dommere osv. Det er for nærende SP og RR der har dette 
problem. BMX/MX fungerer godt. IT tekniske årsag samt strukturen undersøges nærmere 
hurtigst muligt mellem de enkelte grene. F.eks. i MX er er én ansvarlig hvilket ikke er 
tilfældet i alle de andre grene.  
Der udvikles en folder ”RR for Dummies” og ligeledes planlægges yderligere møder med 
de aktive klubber i 2011 for at sikre den positive fremdrift. 

  
l) SP 04-10, Godkendt 

Airfence indføres på alle 1. divisions baner fra og med 2012. Der ”mangler” for 
nærværende 2 baner. 
Det var et godt Nordisk Møde som lover godt for fremtiden og det Nordiske samarbejde.  

m) UU Referat, Godkendt 
Juniorlicens – godkendt 
Strukturen for uddannelse/undervisere afklares mellem JB og HJB. 
Det blev anbefalet at DMU´s Klublederuddannelse som blev gennemført for 3 år siden 
igangsættes igen af UU. JH arbejder videre med denne. 
Listerne over officials og udløbsdatoer skal opdateres løbende. 
Der var under dette punkt en nærmere drøftelse omkring anvendelse af andre medier end 
DMU’s Internet og Intranet. 
Først og fremmest er det vigtigt at fremhæve at referaterne skal være tilgængelige for 
alle DMU’s medlemmer som tidligere besluttet. Dernæst skal DMU’s medieplatform 
benyttes også som tidligere besluttet. Dette tages op på førstkommende IT Gruppe møde 
for en nærmere afklaring omkring eventuelle konsekvenser af dette, 
HB havde kort forinden HB Mødet modtaget oplæg fra udvalget angående 
Klubtræneruddannelsen 2011-2012. Oplægget behandles i FU for videre anbefalinger. 
Det blev besluttet at der skal udarbejdes en årsplan for 2011 (og fremover hvert år) for 
alle kurser der er planlagt. Dette vil give alle en væsentlig forbedret mulighed for at 
planlægge deltagelsen i disse. Kursusplanen skal lægges på Internettet. 
Alle profiler nulstilles fra 01-01-2011 så vi sikrer at alle oplysninger er korrekte. 

n) MU 04-10-10, Godkendt 
DMU’s Miljøvejledning (som bliver navnet fremover) skal gennemgås i detaljer af alle og 
det skal sikres at dette er drøftet i den enkelte SK. Det anbefales at invitere Dennis med 
til førstkommende SK møder for en detaljeret drøftelse og beslutning af vejledningen med 
de berørte SK. 

o) Møde Ordensudvalget 
Notatet blev gennemgået og de enkelte punkter er nævnt under Reglements- og 
Juraudvalget senere i referatet. 
Det var et godt møde med en god og konstruktiv dialog om at forbedre vores procedurer, 
uddannelse af organisationen samt sikre at den enkelte sag ”lukkes” på dagen. 

 
Det blev besluttet at der udarbejdes en template for dagsorden og referater i DMU. Dette 
udarbejdes af kommende Marketing og Sponsor udvalg. 
 
Generelt blev det fremhævet vigtigheden af at have Søren med på SK-møderne men også at 
invitere Jean hvor det måtte passe i planlægningen for dette. 
 

3.  Information fra DMU’s Administration 

JB gennemgik status for de primære opgaver og fokus i den kommende periode. Prioritet 1 er at 
sikre de nødvendige ressourcer fra 01-01-11 så vi sikrer at de forbedringer der er gennemført i 
2010 kan sikres i 2011. Der er afholdt møder med administrationen hvor den enkelte opgaver er 
gennemgået og fordelt: 

• Årsregnskabet    Jean / Elvin 
• Regnskab (kreditor/debitor, daglige godkendelser) Jean / Elvin / Jørgen 
• Repræsentantskabsmødet   Svend Panse 
• Licenstegninger   Jean 
• Annoncetegninger (endelig løsning/ansvar)  Kenneth/Jørgen 
• Forsikringen (endelige procedurer skal indføres) Ole Hansen 
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Der ansættes en studentermedhjælp hurtigst muligt for at sikre yderligere ressourcer og FU 
planlægger møde på kontoret inden jul for en mere detaljeret gennemgang af de kommende 
måneder. 
Processen om en ny General Sekretær igangsættes først i 2011. 
 

4.  Regnskab 2010 

Forventningerne til resultatet 2010, er fortsat som ved halvåret, men der arbejdes på at få alle 
konto / status afstemt så der er ”ryddet” helt op. Det må desværre konstateres at VM Sidecar 
Slagelse gav et utilfredsstillende resultat på -170.000 kr (primært manglende sponsorindtægter), 
som der skal forbedres til 2011. Der er afholdt møde med MSM om situationen og aftalt det videre 
forløb i tæt samarbejde med SK MX. 
Der vil være en detaljeret gennemgang i starten af december på baggrund af november 
regnskabet på førstkommende FU Møde. 
 
Tidsplan for regnskab 2010 som alle skal sikre bliver overholdt. Bilag og lignende der ikke er 
modtaget udbetales ikke og kan ikke overføres til 2011. 
 
11-01-2011 Deadline for modtagelse af alle bilag der vedrører 2010 
20-01-2011 Månedsrapport for december 2010, udsendes til alle 
25-01-2011 Alle rettelser og kommentarer er modtaget på kontoret  
28-01-2011 Tilrettede rapporter udsendes 
28-01-2011 Ledelsesrapporter er modtaget på kontoret 
04-02-2011 Møde med Revisionen 
05-02-2011 Underskrivning af HB/SK 
08-02-2011 Sidste rettelser fra Revisionen bogføres 
Uge 7  Regnskab 2010 – afsluttet 
 
Revisionen for 2010 vil blive udført af Knud Ryberg som tidligere samt intern revision 
Der planlægges et møde med Knud Ryberg snarest for en opfølgning på erfaringerne 2010. 
 
Der er fortsat en tæt opfølgning på klubberne og gæld til DMU. For god ordens skyld skal det 
bekræftes at eventuelle meget kritiske situationer som f.eks. lukning af en klub skal godkendes af 
HB hvis det er i forbindelse med gæld til DMU. Det er fortsat DMU’s mål at være så tæt som 
muligt på klubberne og ikke mindst støtte gennem situationer som disse. 

 

5.  Budget 2011 

Budgetterne blev gennemgået med følgende kommentarer, og ligeledes fremlægges disse på 
repræsentantskabsmødet i 2011 og det udsendes i detaljer i forbindelse med materialet til 
repræsentantskabsmødet: 
 
Hovedkassen: 

Budget forslaget blev godkendt. 
Indtægter fra licenser og kontingenter Budgetteret som realiseret 2010 
Licenspricer 2011   Uændret som 2010  
Udviklingsprojekter Der oprettes en ”projektpulje” på 350.000 kr 

som SK/Udvalg/klubber kan ansøge om tilskud 
til udvikling af klub/sport/DMU efter nærmere 
retningslinier. 

 Dette beløb fremkommer blandt andet ved 
besparelse på forsikringen 2010, som HB 
besluttede skulle anvendes til videre udvikling 
af DMU. 

Tilskud til SK Er revideret således at Team Danmark 
aktiviteter er trukket ud inden tilskuddet til SK 
(har tidligere været ”frem/tilbage”)  
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Der er væsentlige ændringer på indtægts- og udgiftssiden da f.eks. Internationale løbsafgifter og 
FIM/UEM licenser er overført til en mellemregningskonto da disse beløb ikke har positiv eller 
negativ indflydelse på DMU’s Budget. 
 
Der er igangsat processen omkring de nye regnskabsprincipper som vil blive igangsat fra og med 
01-01-2011. 
 
DMU Hovedkassen: 
 

INDTÆGTER Budget 2011
Licensindtægter 6.040                  
Kontingenter 1.700                  
DIF Tilskud 2.793                  
Informationssektionen 731                     
Rep. møde, klublederseminar 340                     
Uddannelse 130                     
Andre indtægter 371                     
Samlede Indtægter 12.105                

UDGIFTER Budget 2011
SK Tilskud 671                     
Administrationen 3.129                  
Talent og Elite 1.627                  
FIM/UEM aktiviteter, afgifter 175                     
Forsikring 2.336                  
Informationssektionen 1.150                  
Drift (HB, Paneler, Udvalg) 346                     
Rep. møde, klublederseminar 480                     
Event & Marketing, DMU Events 325                     
Uddannelse 230                     
Miljø og Sikkerhedsudvalg 749                     
Udviklingsprojekter 350                     
Andre omkostninger 187                     
Samlede Udgifter 11.755                

Resultat 349  
 
MotorBladet 2011 

Det blev besluttet at ændre antal numre i 2011 til 8 (fra nuværende 10). Den primære årsag er 
ønsket om at forbedre de enkelte numre, men ligeledes sikre at vi har ressourcer til at arbejde 
med udvikling af f.eks. WEB løsninger og andre projekter som allerede er igangsat i DIF. Det er 
vigtigt at DMU er med i denne udvikling, som jo går meget stærkt. 
 
SK Motocross 

Budget forslaget 2011 blev godkendt 
 
SK Speedway 

Budget forslaget 2011 blev principielt godkendt med følgende ændringer/kommentarer 
Der skal udgiftsføres 50.000 kr til tilskud til Esbjerg/Holsted 
Repræsentationskontoen skal gennemgås igen og tilrettes 
Diverse kontoen skal opdeles på den enkelte konti 
Revideret budget udarbejdes hurtigst muligt 
De økonomiske betingelser for SL 2011 er ligeledes næsten på plads 
Der planlægges møde med Brovst Speedway snarest (OH/ER deltager med SK). 
 
SK OT 

Budget forslaget 2011 blev godkendt 
Vi skal sikre at vi kan opgøre antal licenser for OT i 2011 (IT Gruppen) 
 
SK BMX 

Budget forslaget 2011 blev godkendt 
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SK RR/DR 

Budget forslaget 2011 blev godkendt 
Forslaget til den nye licensstruktur blev godkendt samt initiativet om at uddele gratis licenser efter 
nærmere retningslinier blev også godkendt. 
 
 
 
Talent og Eliteaktiviteter 2011 

Uændret DMU tilskud i 2011, men der er store udfordringer indenfor dette område i de kommende 
år da Team Danmark forventer en væsentlig større satsning af den enkelte forbund end DMU 
budgetterer med. Dette er en proces hvor vi er i en løbende dialog med TD omkring fremdriften og 
udviklingen af dette. 
 

6.  Status for DMU’s Organisation 

Der har været en fortsat god fremdrift inden for de enkelte områder og SK / Udvalgene som bliver 
mere og mere struktureret og ligeledes en bedre forståelse af hvordan organisationen fungerer – 
og skal fungere. 
Der skal dog fokus på følgende områder i den kommende periode: 

• Der skal fokuseres på de enkelte udvalg/kommissioner osv. og ikke enkeltpersoner som 
identificeres med arbejdet der foregår. Der er mange involveret i de enkelte beslutninger 
for at sikre den demokratiske proces, som det pågældende udvalg / bestyrelse er 
ansvarlig for – og ikke enkeltpersoner. 

• Samarbejde og processer for tværgående udvalg skal beskrives bedre 
• Der skal igangsættes planlægningen af et seminar for alle formænd i SK/udvalg osv. Og 

dette skal afvikles efter udpegningen af de nye udvalg (april 2011). 
• Aktiv Repræsentantens rolle og opgaver skal defineres bedre (beskrevet) 
• Det er en naturlig del af ”det daglige arbejde” at den enkelte formand følger op de 

forskellige igangsatte aktiviteter og skal være til rådighed for sparring og støtte. 
 
Ellers alt i alt en god diskussion og opfølgning på strukturen på baggrund af en åben og 
konstruktiv dialog, som lover godt for den fremtidige udvikling af DMU og organisationen. 
 
Forslag til en mindre revision af udvalgene under HB blev præsenteret og drøftes videre på 
kommende HB møde. Medlemmer og Formænd besluttes iht. Vedtægterne. Forslaget er følgende: 
 
Bredde- og Udviklingsudvalg 

• Micro og Mini  
• Touring 
• DMCU samarbejde 
• Udviklingsprojekter i samarbejde med Klubber, SK, Sportsudvalg 

 
Reglements og Juraudvalg 
 
Talent - og Eliteudvalg 
 
Miljøudvalg 

• Miljøaktiviteter (drift) 
• Sikkerhedsudvalg 
• Lyd - og Metodeudvikling 

 
Uddannelsesudvalg 

• Klubtræneruddannelse 
• Officialsuddannelse 
• Klublederuddannelse 
• DMU Lederuddannelse/seminar (HB, SK, Udvalg)  

 
DMU Jubilæumsudvalg (Historisk Udvalg) 
 
Marketing - og Sponsorudvalg 
 
Internationalt Udvalg 
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Forretningsudvalg 

• IT Arbejdsgruppe 
 
"Social Responsibility" og Grønt Forbund – udvalg/placering overvejes nærmere 

 
7.  DMU Handlingsplaner 2011-2012 

Først og fremmest vil HB gerne takke de deltagende klubber for et godt klublederseminar og de 
mange punkter og ideer til det videre forløb. 
Klublederseminaret og forløbet blev drøftet og en positiv tilbagemelding og ikke mindst blev det 
oplevet at der var en god dynamik og diskussioner under de forskellige punkter. HB og den 
enkelte SK har fået mange gode input til beslutning om det videre forløb og meget vigtigt 
prioriteringer ud fra det som klubberne ønsker DMU skal arbejde videre med.  
Det er naturligvis vigtigt at klublederseminaret fortsat udvikles og ikke mindst at vi varierer og 
løbende udvikler programmet hvert år så der er en værdi for klubberne i deltagelsen. 
Den enkelte SK/HB medlemmer vil følge op i den kommende periode med den enkelte klub for at 
få yderligere ønsker og ideer/kommentarer til klublederseminaret og processen. 
 
Klublederseminaret er én af de vigtigste punkter i årsplanen, da det er her klubberne har mulighed 
for at præge strategien, udviklingen og prioriteringerne i den kommende sæson da HB/SK 
udarbejder planerne på baggrund af klublederseminaret. Derfor opfordres alle til at sætte kryds i 
kalenderen så snart at datoen er fastlagt. 
 
Det som nu er en meget vigtig proces er at sikre de korrekte prioriteringer, men ligeledes 
ressourcerne som er nødvendige.  
 
Nedenstående er de aktiviteter som HB igangsætter i 2011 – 2012. Dette vil naturligvis blive 
yderligere bearbejdet i den kommende periode og ligeledes detaljerede aktiviteter og tidsplaner.  
 
På bilag 1 fremgår den totale oversigt samt den template som vil blive brugt til afrapportering til 
HB samt klubberne. Der er ligeledes angivet start/slut tidspunkt og hvilken udvalg/område der er 
ansvarlig samt den/de ansvarlige. Denne template vil også blive anvendt af aktiviteterne i den 
enkelte sportskommission samt udvalgene. 
 
Vi håber naturligvis at klubberne vil bakke op om aktiviteterne og hvis der er medlemmer der 
ønsker at deltage i nogle af aktiviteterne er man meget velkommen til at kontakte os. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERNEOMRÅDE Aktivitet Start Slut
SPORT 1 Kampagne ”Børn og Sport” - Sportslig God Optræden Aug-10 Dec-11

2 Åbent Hus arrangementer Dec-10 Dec-12
3 RR - back on track Dec-10 Dec-11
4 SP - øgning af antal licenser Dec-10 Dec-11
5 SP - SuperLigaen 2012 - 2015 Dec-10 Dec-12
6 ECO Enduro 2011 ?? Dec-10 Dec-11

KERNEOMRÅDE Aktivitet Start Slut
KLUBUDVIKLING 1 Ansættelse af udviklingskonsulent Dec-10 Dec-11

2 Regionale møder med klubber Dec-10 Dec-11
3 Klubtræneruddannelse Jun-10 Dec-12
4 Klublederhåndbog (drejebog) Jan-11 May-11
5 Foldere og informationsmateriale Jan-11 Apr-11
6 Foreningskonsulenter/mentorer Dec-10 Mar-11
7 Klubudviklingsprojekter Jan-11 Dec-11

KERNEOMRÅDE Aktivitet Start Slut
MILJØ OG SIKKERHED 1 Indførsel af DMU Bane Miljøcertifikat Dec-10 Dec-12

2 Lyd- og lydmålinger 2011 Jan-11 Dec-11
3 Miljø konsulent i DMU Jan-11 Aug-11
4 Grønt Forbund Jan-11 Dec-12

KERNEOMRÅDE Aktivitet Start Slut
TALENT- OG ELITEUDVIKLING 1 Talent- og Eliteudvikling Nov-10 Mar-11

2 Samarbejde med Elitekommuner Jul-10 Dec-11
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RR/DR (Jesper Holm) 
• Back on track….. 
• Pitstop møder med klubberne (regionale møder) 
• Udvalgsstruktur 
• DR fokus på etablering af baneanlæg og muligheder 
• Optimal løbskalender 
• Ny licenstruktur 
• Rekruttering fra Mini klasserne til de store klasser, holde fast ved oprykningen 
 

OffTrack (Hans Jørn Beck) 
Enduro 
• Fastholde samarbejde med DMCU 
• DMU er den foretrukne Enduro Organisation 
• Træningsfaciliteter 
• Træningslejr i Italien  
Trial 
• Fortsat udvikling af kørerlicenser og aktiviteter øst/vest 
• Fokus på de unge talenter / kørere 
• Flere klubber 
• Træningsfaciliteter 
• Nordisk Samarbejde 
SuperMoto 
• Baneanlæg 
• Klubber 
ATV 
• Beskrive fremtidige muligheder og samarbejde nærmere 
Free Style 
• Afventer 

SUPPORTOMRÅDE Aktivitet Start Slut
MARKETING OG SPONSOR 1 Marketingsplan Dec-10 Feb-11

2 Etablere Marketing og Sponsorudvalg Feb-11 Apr-11
3 Marketing og sponsor aktiviteter Apr-11 Dec-12

SUPPORTOMRÅDE Aktivitet Start Slut
POLITISK INDFLYDELSE 1 Etablere en politisk aktivitetsplan 2011-2012 Dec-10 Feb-11

2 Etablere politisk netværk på lokalt - og landsplan Feb-11 Dec-12
3 Synliggøre DMU lokal / landsplan Feb-11 Dec-12

SUPPORTOMRÅDE Aktivitet Start Slut
1 Ny medlemsdatabase Dec-10 Dec-11
2 Justeringer i Online bestillinger Dec-10 Feb-11
3 DMU Intranet Dec-10 Feb-11
4 Afstemning Dec-10 Feb-11
5 Opgradering af DMUsport.dk (CMS-system) Jan-11 May-11
6 Mail, Print og Filserver Jan-11 Feb-11

SUPPORTOMRÅDE Aktivitet Start Slut
1 Etablering af nye udvalg Nov-10 Mar-11
2 DMU Strategi 2011 - 2015 Nov-10 Dec-12
3 Professionalisere DMU og DMU´s forretningsgange Apr-11 Dec-11
4 DMU Lederuddannelse / Seminar Jan-10 Apr-11
5 Ansættelse af sportssekretær 2012 Aug-11 Nov-11
6 BMX Ressourcer 2011 Nov-10 Jan-11
7 Touring samarbejde / muligheder Apr-11 Dec-12
8 Etablere tættere samarbejde med DMCU Apr-11 Aug-11
9 DMU´s Sekretariat Dec-10 Dec-11
10 DMU Synlighed (internt DMU) Dec-10 Dec-11

SUPPORTOMRÅDE Aktivitet Start Slut
ØKONOMI 1 Økonomiststyring 2011 Dec-10 Mar-11

2 Fordelingsnøgler 2012 Mar-11 Dec-11
3 Licensstruktur 2012 Mar-11 Dec-11

KOMMUNIKATION OG INFORMATION

ORGANISATIONS-UDVIKLING
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Spedway (Svend Jacobsen) 
• Fremgang i micro Speedway (hvad er årsagen til tilbagegangen) 
• Klubledelse (med fokus på ledelse og økonomistyring) 
• SuperLigaen 2012-2015 
• Uddannelse af dommere og stævneledere med fokus på ledelsen af arrangementet 
• Klubtræner 

 

MotoCross (Anders Johansen) 
• Sikre at igangsatte aktiviteter bliver gennemført 
• Nordiske Mesterskaber indenfor alle grenene 
• IT Licens registrering (automatisk – dette tages med i overordnet krav specifikation der 

udarbejdes) 
• Klassifikation af baner og klubber til de afvikling af de forskellige niveauer af mesterskaber 
• Revideret DM MX A koncept.  
• Revision af licensstrukturen 
• Projekt ”Ansvaret ud til klubberne” 
• Åbent Hus i klubberne 
• Øget fokus på teknisk kontrol og lydmålinger (se Lyd- og Metodeudvikling) 

 

BMX (Pia Buth Rasmussen) 
• VM 2011 – men med speciel fokus på hvordan denne mulighed for markedsføring og øget 

fokus udnyttes optimalt af DMU og klubberne 
• Planlægning af klubaktiviteter før og efter VM 2011 (åbent hus, samarbejde med 

kommuner osv) 
• Synlighed….. 

 

Miljøudvalget (Dennis Bechmann) 
• Miljøcertifikat for banerne 
• Indførsel af aktiviteter for ”nye” Lydmålinger 2011 (og nye retningslinier – se Lyd- og 

Metodeudvikling) 
• Øget samarbejde med Carl Bro omkring støtte og aktiviteter til klubberne 
• Øvrige aktiviteter opdateres efter at udvalget er konstitueret og den nye formand har 

udarbejdet revideret oplæg til 2011 
• DMU vil i 2011 fokusere på en øget kontrol af alle aktive i DMU, og ikke ”kun” den del der 

deltager i deciderede løb 
• Der igangsættes en større kampagne i løbet af vinteren med fokus på lydniveauet og 

aktiviteter for nedsættelse 
• Der indføres en ny regel om at alle ikke homologerede lydpotter (Motocross og Speedway) 

skal være målt og opmærket inden 1. maj hvert år. Dette er en opstramning på kontrollen 
af samtlige aktive i DMU ud fra 2mMax metoden.  

• Målinger til løb vil øges i 2011. 
 

Marketing og Sponsor (Hans Jørn Beck) 
• Hans Jørn Beck igangsætter udvalget og aktiviteterne hurtigst muligt. 

 

Uddannelse (Jesper Holm) 
• Klubleder uddannelse skal nærmere specificeres i den kommende peirode 
• Tidstager uddannelse 
• Klubtræner uddannelse 
• D&S Uddannelse / revision af nuværende struktur og ikke mindst hvordan sikrer vi nye 

D&S licenser). Opfølgningsseminarerne skal også fokusere mere på løbsledelse og 
erfaringer end reglementsændringer (som jo kan læses). 
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Internationalt Udvalg (Jørgen Bitsch) 
Primært koordinerende aktiviteter i forbindelse med kongresser og derfor ingen specifikke 
aktiviteter. 
 

 

8.  Forslag til Vedtægtsændringer og Ændringer i Alment Reglement 2011 

Ud fra mødet med Ordensudvalget igangsættes følgende aktiviteter i Jura og Reglementsudvalget: 
 

1. Procedurer og checklister til brug for SK i forbindelse med protester og ankesager og 
andre disciplinærsager 

2. Opdatering af SP/Alment reglement for at undgå misforståelser omkring sportslig 
optræden 

3. Det skal overvejes om dommer/stævneleders beføjelser og strafferamme skal udvides og 
at de ligeledes skal kunne ”lukke sagen” på dagen – eller sende den videre til SK. Hvis den 
er lukket på dagen må en SK ikke tagen sagen op igen med mindre der er en anke. Dette 
er tilsvarende system i FIM. Der var opbakning til dette forslag. 

4. Kontakt til DIF for en anbefaling om ”opsættende virkning”. 
 
HB godkendte nedenstående forslag til revision af vedtægterne: 

• Generelt – paneler fjernes og der er ”kun” udvalg 
• §12 stk. 5 slettes sætningen ”Dog er undtaget medlemmer af Reglementsudvalget” 
• §36 stk.1 tilføjes Bestemmelser og ordlyd i disse vedtægter som strider mod DIF’s love 

kan ændres af hovedbestyrelsen (drøftes igen på kommende HB Møde) 
 

Alment Reglement – nedenstående er alle godkendt af HB til rettelser i Alment Reglement: 
• 01.03: HB skal ikke i fremtiden godkende grenreglementer, når disse er behandlet og 

godkendt af R&J udvalget. Fremsendt tekstændring taget til følge. 
01.04: Sidste afsnit om forældre eller værge. Nyt tekstforslag behandlet og godkendt af 
HB (alder bliver 14 år) 

• 01.95: Pligtig tekst skal stå i programmet men ikke nødvendigvis på forsiden. Det samme 
gælder tekster om publikums forsikringsforhold og miljøhenvisninger, som kan stå, hvor 
der er plads. (indeni eller bagside) 

• 01.100.3: Afsnit om licensansøgning. Teksten – betaling kan ske med anerkendt kredit- og 
betalingskort eller ved overførsel fra bank. Ændres til - betaling kan ske med de af DMU 
angivne kredit- og betalingskort eller ved overførsel fra bank.  

• 01.100.4: Tektsrevision taget til følge. 
• 01.172: Tilføjelse: Stævnelederen skal inden aflevering til dommeren (juryen) i den 

protesterendes påsyn anføre afleveringstidspunkt og modtagelseskvittering, samt på 

forlangende udlevere kvittering til den protesterende. 
• 01.173: Anke til DMU’s ordensudvalg har ikke opsættende virkning. Resten af afsnittet 

slettes (skal undersøges hos DIF inden endelig beslutning) 
• 01.180: Afsnit 4. Slettes som følge af ændringen i 01.173. 

Alment reglement opdateres snarest 
 

9.  Internationale forhold 

 
De nye vedtægter for FIM blev vedtaget på kongressen som blev afholdt i oktober, og dette giver 
et godt udgangspunkt for den videre udvikling af FIM. Ligeledes blev Vito Ippolito genvalgt som 
formand for en 4 årig periode.  
Det kan med glæde også efterfølgende konstateres at Niels Hansen er udpeget som Direktør for 
Touring Kommissionen. 
Indstillingen til FIM / CCP afventes i de kommende dage omkring Niels Munk. Jørgen Jensen vil 
fortsætte som jurypræsident for en periode på 2 år. 
Aktiviteterne i UEM er meget fokuseret på at udvikle UEM´s Strategi og ligeledes en opdatering af 
statutterne der skal være klar til juli 2011. DMU er involveret i arbejdet og der fokuseres på at 
sikre den nødvendige udvikling i de kommende år af UEM. 
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10.  Talent og Eliteaktiviteter 2010-2011 

JB opdaterede kort omkring processen med at ansætte nye landstræner, hvor der er kommet en 
del ansøgninger til begge positioner. Der afholdes de første samtaler inden jul hvor den enkelte SK 
Formand er involveret. 
Sportschefen arbejder på at sikre at de nødvendige trænings- og aktivitetsplaner er på plads i 
overgangsperioden. 
Det skal forsøges at planlægge processen 2011 bedre således at der bliver tid til et udvalgsmøde i 
forbindelse med budgettet, men perioden fra TD informationer til deadline (1. november) er meget 
kort, men det forsøges forbedret i 2011. 
 

13.  Næste møde 

Næste møde afholdes den 5. februar i Herning (hele lørdagen) 
Fredag aften er der indendørs speedway hvor HB vil være til stede 
 
Aktivitetsplanen for årets møder er under udarbejdelse og lægges på Intranettet så snart den er 
klar. Alle bedes udfylde de nødvendige informationer og sende dem til JB hurtigst muligt. 
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Bilag 1 
KERNEOMRÅDE Aktivitet Beskrivelse Start Slut Kommentarer Status
SPORT 1 Kampagne ”Børn og Sport” 

Sportslig God Optræden
Fortsætte kampagnen
Igangsætte kampagne for God Sportslig Adfærd (for all)

Aug-10 Dec-11 HB, Adm JB

2 Åbent Hus arrangementer Ansvarlig for at disse iværksættes i 2011 i alle grenene
Udarbejde foldere, brochurer osv som kan anvendes
Sikre at DMU / SK / Adm er aktivt involveret
Sikre professionelt materiale som kan anvendes til skoler etc
National MX/BMX/Speedway/OT/RR/DR dag

Dec-10 Dec-12 FU fastlægger videre forløb og ressourcer SK, Adm FU

3 RR - back on track Sikre at der igangsættes konrete aktiviteter for at sikre RR sporten i 
fremtiden i DMU

Dec-10 Dec-11 Planlagt seminar med DIF konsulent RR/DR-FU JB

4 SP - øgning af antal licenser Sikre at initiativer igangsættes med fokus på micro og mini Dec-10 Dec-11 SP-FU OH
5 SP - SuperLigaen 2012-2015 Etablere samarbejde med SL Udvalget for at sikre SL i fremtiden Dec-10 Dec-12 Nyt ligaudvalg etableret

Drøfte DMU´s involvering yderligere
SP-FU JB

6 ECO Enduro 2011 ?? Muligheder og DMU Engagement skal afklares asap Dec-10 Dec-11 Afklare Nordisk samarbejde, DMU 
interesse/engagement

OT-FU LC - JB

KERNEOMRÅDE Aktivitet Beskrivelse Start Slut Kommentarer Status
KLUBUDVIKLING 1 Ansættelse af udviklingskonsulent Processen igangsættes og ansættelse senest per 01-01-12

Etablering af panel 01-06-11
Dec-10 Dec-11 FU OH

2 Regionale møder med klubber Der afholdes møder mellem klubber, Adm, HB, SK og ud fra disse møde 
defineres prioriterede aktiviteter 
Første møder afholdes januar/februar 2011
Coaching og løsning af aktuelle opgaver 
Etablering af lokale ERFA grupper

Dec-10 Dec-11 Udarbejdelse af plan (klubber, HB/SK 
deltagere)
Der skal afvikles 3 møder inden 1. marts 
2011
Beskrivelse/plan klar 31-12-10

HB OH - HBE-
LBR

3 Klubtræneruddannelse Klubtræneruddannelsen fortsættes i 2011 og yderligere fokus og 
opfølgning af uddannede trænere skal sikres
Opfølgningsseminar (1 dag) afholdes fremover hvert år i oktober (dato 
fastlægges når kalender er klar)
Opdateret DMU Klubtræner rapport / gode ideer

Jun-10 Dec-12 Første udannelser gennemført med 30 
deltagere - succes

UU BK

4 Klublederhåndbog (drejebog) Beskrivelse af opstart af en klub, bestyrelsesarbejde, organisation (kort 
og præcis!) - maksimalt 5 sider

Jan-11 May-11 HB-Adm OH - HBE-
LBR + ?

5 Foldere og informationsmateriale Fremstilling af velkomstfoldere, hvordan kommer jeg i gang, Moral 
Kodeks

Jan-11 Apr-11 HB-Adm LBR

6 Foreningskonsulenter/mentorer Der etableres oversigt over mentorer / specialister på hjemmesiden som 
klubberne kan kontakte ved spørgsmål og problemer

Dec-10 Mar-11 HB-Adm HBE

7 Klubudviklingsprojekter Etablering af pulje til støtte til klubprojekter som medføre øget antal 
medlemmer og/eller aktive medlemmer
Støtten gives på baggrund af ansøgning med specifik opfølgningsproces

Jan-11 Dec-11 Inkluderet i budget 2011
Til godkendelse HB 04/12/10
Retningslinier skal udarbejdes

HB-FU JB

KERNEOMRÅDE Aktivitet Beskrivelse Start Slut Kommentarer Status
MILJØ OG SIKKERHED 1 Indførsel af DMU Bane Miljøcertifikat Certifikat med Smiley ordning Dec-10 Dec-12 MU DB

2 Lyd- og lydmålinger 2011 Måling og registrering af alle motorcykler under DMU som kører med 
ikke homologerede lydpotter
Igangsætte kampagnen "Ride Silent" i DMU med Motorcykelforhandlerne

Jan-11 Dec-11 MU DB

3 Miljø konsulent i DMU Synliggøre nuværende konsulent ordning og prioriteringer 2011
Ansættelse af DMU miljøkonsulent (100%)
Senest per 1. august 2011

Jan-11 Aug-11 MU-FU DB-JB

4 Grønt Forbund Videreudvikling af aktiviteter for at være et Grønt Forbund Jan-11 Dec-12 Samarbejde med Adm (HFK er med i 
DIF´s Udvalg) for inspiration - kontakt 
Sverige

MU-FU DB

KERNEOMRÅDE Aktivitet Beskrivelse Start Slut Kommentarer Status
TALENT- OG 
ELITEUDVIKLING 

1 Talent- og Eliteudvikling Ansætte landstrænere i MX og SP - implementering af disse Nov-10 Mar-11 Processen er i gang
Afholdt møde SP/MX kørere

T&E BK-JB

2 Samarbejde med Elitekommuner Etablere specifikt samarbejde med 3 udvalgte Elitekommuner i Danmark 
Etablere Speedway Academy 

Jul-10 Dec-11 T&E BK

Ansvarlig

Ansvarlig

Ansvarlig

Ansvarlig
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Bilag 2  

 

SUPPORTOMRÅDE Aktivitet Beskrivelse Start Slut Kommentarer Status
MARKETING OG 
SPONSOR

1 Marketingsplan Udarbejde konkret handlingsplan (se forslag fra HJB)
E.g. Nyt Slogan "DMU - Extreme Sport Denmark"

Dec-10 Feb-11 HB HJB

2 Etablere Marketing og Sponsorudvalg Feb-11 Apr-11 HB HJB

3 Marketing og sponsor aktiviteter Detaljere plan udarbejder ovenfor Apr-11 Dec-12 Detaljeret ansvar udarbejdes i April-11 HB

SUPPORTOMRÅDE Aktivitet Beskrivelse Start Slut Kommentarer Status
POLITISK 
INDFLYDELSE

1 Etablere en politisk aktivitetsplan 
2011-2012

I samarbejde med DIF udarbejde en aktivitetsplan (Særligt Forurende 
Virksomhed, Forsikringskrav osv) - hvad skal vores "formål" være ?

Dec-10 Feb-11 FU JB

2 Etablere politisk netværk på lokalt - 
og landsplan

Mar-11 Dec-12 FU

3 Synliggøre DMU lokal / landsplan Mar-11 Dec-12 FU
SUPPORTOMRÅDE Aktivitet Beskrivelse Start Slut Kommentarer Status

1 Ny medlemsdatabase Dec-10 Dec-11 Kravspecifikation igangsættes IT Grp KMM
2 Justeringer i Online bestillinger Dec-10 Feb-11 IT Grp KMM
3 DMU Intranet Dec-10 Feb-11 IT Grp KMM
4 Afstemning Dec-10 Feb-11 IT Grp ER
5 Opgradering af DMUsport.dk (CMS-

system)
Jan-11 May-11 IT Grp KMM

6 Mail, Print og Filserver Jan-11 Feb-11 IT Grp KMM
SUPPORTOMRÅDE Aktivitet Beskrivelse Start Slut Kommentarer Status

1 Etablering af nye udvalg Revision af HB Udvalgsstruktur
Opdaterede beskrivelser af opgaver, ansvar og kompetence

Nov-10 Mar-11 Forslag klar til HB 04/12/10 HB JB

2 DMU Strategi 2011 - 2015 Løbede opfølgning og udvikling Nov-10 Dec-12 Prioriteringer 2011-2012 under 
udarbejdelse for godkendelse 04/12/10

HB JB

3 Professionalisere DMU og DMU´s 
forretningsgange

Apr-11 Dec-11 Ansvarlig besluttes senere HB

4 DMU Lederuddannelse / Seminar Uddannelse (årligt seminar) for alle formænd, SK, Udvalg osv Jan-10 Apr-11 FU-UU JH
5 Ansættelse af sportssekretær 2012 Skal være ansat senest per 01-01-2012 Aug-11 Nov-11 Ansvarlig besluttes senere FU-Adm
6 BMX Ressourcer 2011 Hvordan sikres ressourcer til de mange BMX Aktiviteter Jan-Jul 2011 Nov-10 Jan-11 BMX - FU JB
7 Touring samarbejde / muligheder Apr-11 Dec-12 Ansvarlig besluttes senere RR/DR-FU
8 Etablere tættere samarbejde med 

DMCU
Apr-11 Aug-11 Ansvarlig besluttes senere MX - FU

9 DMU´s Sekretariat Fortsat udvikle og effektivisere administrationen 
Undersøge samarbejde med andre forbund og/eller andre 
udviklingsmuligheder

Dec-10 Dec-11 Følger igangværende projekt mellem 10 
forbund i DIF meget tæt

FU - Adm OH

10 DMU Synlighed (internt DMU) Sikre at HB / SK er mere synlige / officielle gennem sæsonen
Der planlægges oversigt over præmieoverrækkelse til samtlige sidste 
DM Afdelinger samt Internationale arrangementer 2011 som HB 
varetager
Dette meddeles klubben officielt fra kontoret

Dec-10 Dec-11 Planlægges så snart alle kalendere er 
afsluttet

HB JB

SUPPORTOMRÅDE Aktivitet Beskrivelse Start Slut Kommentarer Status
ØKONOMI 1 Økonomiststyring 2011 Indførelse af forbedret økonomistyring og kontoplaner Dec-10 Mar-11 FU ER

2 Fordelingsnøgler 2012 Udvikling af nye fordelingsnøgler Mar-11 Dec-11 HB-FU ER
3 Licensstruktur 2012 Revision af licensstrukturen Mar-11 Dec-11 HB-FU ER

Kræver yderligere opfølgning
Ikke igangsat
I gang iht tidsplan og budget
Afsluttet

Ansvarlig

Ansvarlig

Ansvarlig

Ansvarlig

Ansvarlig

ORGANISATIONS-
UDVIKLING

KOMMUNIKATION OG
INFORMATION

 


