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18. august 2008 
 
Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 7/08 den 7. august 2008  
 
Til Stede: Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Aage Hejgaard, Poul Hjorth, Peter Hansen, Henrik Berendt, 
Pia Buth Rasmussen, Niels Munk Nielsen og Søren Andersen (referent). 
Afbud: Sten Fredsøe 
 
Jørgen Bitsch indledte med at byde velkommen til møde, hvorefter Hovedbestyrelsen gik over til 
dagsorden. 
 
1.  Referater 

HB 5/08 
Referatet godkendt.  
NMF er ikke villige til at flytte det nordiske møde, hvorfor Niels Munk foreslog, at Speedwaymødet 
holdes weekenden før. JB kontakter de øvrige lande for at undersøge mulighederne for en 
alternativ dato. 
 
SD MX 04/08 – seneste nyt/opdatering 
HB drøftede referatets punkt 1 omkring SD’s bemærkning omkring samarbejdet mellem SD og HB. 
HB beklager at SD MX har fundet det nødvendigt at kommentere samarbejdet i referatet. HB 
anbefaler, at der afholdes et møde mellem SD MX og HB for at afklare eventuelle misforståelser, 
som måtte have medført til kommentarerne i referatet. Det er af stor vigtighed, at punkter som 
disse tages op så hurtigt som muligt og at eventuelle misforståelser eller uenigheder omkring 
eventuelle beslutninger bliver afklaret. PH vender tilbage med forslag til møde (og SD MX 
involverede). 
Omkring punkt 12 er der en misforståelse omkring officialuddannelsen. Der kommer en korrektion i 
det kommende referat. 
Referat godkendt. 
 
SD RR 04/08 – seneste nyt/opdatering – herunder drøftelse af klubsupport/kultur 
Der er en meget problematisk situation i de store klasser i road racing, hvor 4 af 7 DM afdelinger er 
blevet aflyst. Dette er naturligvis ikke en holdbar situation. SD arbejder videre med mulighederne 
på mødet den 19. august. 
Det forventes også, at der afholdes møde omkring 2009-kalenderen med klubformænd, 
løbsarrangører, trackday arrangører og et antal kørere. Mødet skal samtidig fungere som  
brainstorm hvor både kort- og langsigtede løsninger debatteres. 
Omkring det fremtidige Esbjerg projekt er det vigtigt, at vi søger samarbejde med DASU for at 
lægge pres på kommunen. HBE har været i kontakt med DASUs Generalsekretær Bo Baltzer 
Nielsen om dette. Det overvejes, om der skal foreslås et struktureret samarbejde med DASU. 
Morten Christensen, RR Fyn har sagt ja til at være RR webmaster  
Referat godkendt. 
 
SD SP 03/08 (09-07-08) – seneste nyt/opdatering 
En tre års plan for afvikling af DM er udarbejdet og drøftes med klubberne. Forslaget om en 3-års 
plan er godt modtaget af klubberne, da dette giver en god mulighed for at planlægge de 
kommende år. 
I forbindelse med en brændstofprotest på en 50 cc cykel blev udgifterne forbundet med dette 
drøftet. Det skal overvejes, om gebyret skal ændres og FIM/UEM’s retningslinier undersøges 
nærmere. EC undersøger dette. 
SDS behandler i øjeblikket en meget uheldig episode fra Holstebro, HB afventer SD’s 
sagsbehandling. 
I den kommende tid skal DSL klubbernes økonomi rapporteres til SD for at sikre, at de indgåede 
aftaler er overholdt samt, at der er en fornuftig økonomi for den enkelte klub. 
Revisionen af SP reglementet er påbegyndt. I forbindelse med udeblivelse fra løb, tager SDS 
direkte kontakt til køreren for en forklaring, samt oplysning om hvilke konsekvenser dette kan 
medfører,  
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Det er også tæt på, at der er lavet en aftale med en webmaster. 
Referat godkendt. 
 
SD BMX – seneste nyt/opdatering 
Det er meget positivt, at BMXs medlemstal nu er over 1100 medlemmer. 
I SD er man begyndt at udfærdige arbejdsbeskrivelser for at strukturere arbejdet bedre, og for at 
sikre, at det er lettere for nye medlemmer at overtage arbejdsopgaverne fra tidligere medlemmer. 
Mikael Hansen har arbejdet meget med et projekt omkring trænerudvikling på tværs af klubberne. 
Det tegner meget spændende. 
 

2. Miljø og støjmålinger, 
Status på målinger og erfaringer 
Der er taget godt i mod den nye målemetode, og der skal nu evalueres og udarbejdes de endelige 
reglementer for 2009 og grænseværdier. Dette forventes afsluttet 1. oktober 
Der er meget positive signaler fra CCP (Speedway) hvor der den 26. august testes en ny dæmper i 
FIM til 98db i speedway. Det undersøges nærmere, om det er muligt at teste iht den nye danske 
målemetode på den samme testdag hvor Per Ipland fra SP deltager. 
 
Amager MX og afgørelse fra Naturklagenævnet 
Naturklagenævnet afviser DMU’s klage ud fra en argumentation om, at DMU skulle have klaget, da 
bebyggelsen blev bygget overfor banen for nogle år siden. JB arbejder videre med Kommunen, Carl 
Bro og AMcK for at finde en løsning. 
 
Aktivitets- og tidsplan august – december 2008 
På baggrund af de mange aktiviteter i foråret er der brugt væsentligt mere end budgetteret hvilket 
skal drøftes nærmere, for at sikre, at det årlige budget kan overholdes. JB arbejder videre med 
Sten Fredsøe og Carl Bro. 
 

3.  DMU halvårsregnskabsrapport  
Hovedkassen (herunder debitorer/aktiviteter) 
Hovedkassens halvårsregnskab er acceptabelt på trods af udsving på enkelte konti i forhold til 
budget og periodiseringen.  
Samlet er antal licenser 3% højere end på samme tidspunkt 2007.  
Der er udarbejdet en halvårsrapport som blev gennemgået med diverse detaljer. Halvårsregn-
skabet er sendt til de interne revisorer Knud Ryberg og Svend Panse for en halvårs-gennemgang. 
 
BMX 
Er på budget og ingen væsentlige udsving. 
 
RR 
Når der ses bort fra indkøb af air fence, som ikke var budgetteret, ser regnskabet fornuftigt ud, da 
der er indkøbt en del transpondere, som forventes solgt i løbet af sæsonen. Der arbejdes ligeledes 
kraftigt på at sælge reklamepladsen. Ligeledes er der en del periodisering, som har indflydelse på 
tallene. 
 
Speedway 
Ser fornuftigt ud, og der forventes et bedre resultat end budget. 
 
MX 
Ser meget positivt ud. 
Overtræk på beklædning, som desværre er en regning fra 2007 Transpondersalg skal tjekkes 
nærmere, men dette vil ikke have en væsentlig indflydelse på det meget positive halvårsregnskab.   
 
Debitorer 
I øjeblikket skylder vores debitorer os 1,6 million. Det høje beløb skyldes primært, at der pr. 30-
06-08 er blevet faktureret medlemskontingent for kr. 840.000. 
Mellemværendet følges meget tæt og der udsendes rykkere medio august. 
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Det blev aftalt, at SD`erne også følger op på de enkelte klubber for at sikre, at vi er på forkant 
med situationen - samt støtter de klubber som måtte have behov for dette. 

 
Events 
VM MX3/EMX-2 
Budgettet følges med lidt udsving. 
 
VM Sidevogne/EMX-quad 
Der var totalt set 3.100 tilskuere. Foreløbig tegner det til et overskud på kr. 50.000 – 70.000, som 
er cirka 50.000 lavere end budgetteret. 
 
DM A motocross 
Ser også fornuftigt ud, og aftalen er fortsat, at et eventuelt underskud udlignes med klubber, når 
sæsonen er afsluttet. 
 
Budget 2009 tidsplan og proces 
Midt i oktober modtages balancen efter 3. kvartal, så 1. budgetudkast for 2009 skal være forberedt 
til første gennemgang på HB møde den 23. september 2008. 

 
4. Forsikringssager 

Status fra arbejdsgruppen 
Arbejdsgruppen er ikke påbegyndt sit arbejde endnu, men det vil blive intensiveret, da resultatet 
skal bruges i de kommende forhandlinger om en ny forsikring. 
 
Ny forsikringsaftale 
Det nuværende Aftaleforhold med Willis undersøges, og processen mod en ny forsikringsaftale 
påbegyndes. PHJ er tovholder. HB ønsker en skadesstatistik. SA beder om denne hos Willis. 
 

5. DMU’s Sekretariat 
For at sikre, at der ikke sker fejl omkring udstedelse af licenser til kørere, der endnu ikke har 
bestået licenser, blev det besluttet, at når en kører har bestået baneprøve, så skal der sendes en 
email med kørerens oplysninger til kontoret (dette gælder alle grene). 
 
Gennemgang af indkomne ansøgninger, videre forløb 
Der er indkommet 17 ansøgere til stillingen som Generalsekretær, hvoraf der nu indkaldes til de 
første samtaler. AH og JB foretager disse og videre forløb aftales herefter. Det forventes, at den 
nyansatte generalsekretær kan starte den 1. november. 
 

6. Team Danmark / Talent- og Eliteudvalget / Talentarbejde 
Kort opdatering fra Talent og Eliteudvalgsmøde 
Forinden HB mødet havde Eliteudvalget møde for at fastlægge oplægget til en revideret 
strategiplan, samt rammerne for en ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2008 til 2012.  
Udvalget ændres nu til at være ”Talent og Eliteudvalget” og varetager således forløbet fra talent til 
elite, som er i tråd med Team Danmarks principper og krav. Talent- og eliteudvalget er principielt 
enige i det fremsatte forslag, herunder fastlæggelse af en ny struktur for elitearbejdet, som blandt 
andet betyder, at elitearbejdet skal drives ”professionelt” med egen organisation og med 
ansættelse af en ansat Talent- og Sportschef, som refererer til DMUs Talent- og Elitesportschef i 
det daglige. Talent- og Elitesportschefen skal være koordinerende og coachende i forhold til hele 
eliteorganisationen, herunder talentcenter- og landstrænere og Team Danmark. 
Oplægget skal nu endelig finpudses og godkendes af Team Danmark i forbindelse med en 
kommende ansøgningsproces, og det forventes, at stillingen kan være besat senest 1. januar 2009.  
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7. Status og klare prioriteringer/ressourcer august – december 2008   
 
Klublederudvikling (kommende klublederuddannelse) (Aage) 
Der skal afholdes mindst to klubudviklingskurser inden 7.-8. november. Indbydelse udsendes med 
den kommende klubpost (Er sket).  Forventet pris pr. klub er kr. 700 til 800. Yderligere aftaler om 
afholdelse indgås tillige. Dette sker i takt med, at vi får tilmeldingerne ind (FSK har indgået aftale 
om et klubkursus den 28. februar 2009)  
 
Træneruddannelse (Poul) 
Status på planlægningen af træneruddannelsens på niveau 1 og 2 kortlægges. PHJ tager kontakt til 
Joy Nordkvist.  
 
Kommunikation, Information og Marketing Strategi (Aage/Jørgen) 
Afholdt interessant møde med Nyhedsavisen, som måske gerne vil ”dække” motorsporten 
yderligere, såfremt DMU leverer materialet.  
 
Ny Officialsuddannelse (Poul) 
Arbejdet kører planmæssigt. Pt. mangler der undervisere til G og T kurserne. undervisere. 
Omkring D og S seminarerne bliver de afholdt grenopdelt, som hidtil. I Speedway bliver seminaret 
obligatorisk for A-dommerne. 
 
DMU’s Netværk (Aage/Kenneth) 
Senest den 1. november 2009 skal netforummet for klubformænd og ”DMU-folk” være oppe og 
køre. Kenneth og Aage arbejder videre med denne meget høje prioritet. 

  
DMU Events 2008 og foreløbige 2009 planer (MX/BMX/SP) (Jørgen) 
 
VM MX SIDECAR & EM QUAD – Slotsbjergby, MSM  
Arrangementet var en succes og der var væsentligt flere tilskuere en i 2007. Der er naturligvis altid 
mulighed for fortsat udvikling, men klubben har løftet arrangementet til et meget højt og 
internationalt niveau. 
Det blev vedtaget, at der ansøges om både VM Sidecar og EM Quad 2009. Samtidig skal der nu 
igangsættes specifikke talentudviklingsprojekter indenfor sidevogne og Quad - for at sikre den 
nødvendige udvikling af de danske aktive. Dette arbejde skal ligeledes sikre, at vi har danske 
kørere der kan markedsføres. Dette projekt skal koordineres i et tæt samarbejde mellem SD MX, 
DMU Event og den kommende Talent og Elitesportschef. 
 
VM MX3 & EM MX2 - Randers 
Arrangementet er jo meget tæt på at blive afviklet og Event Manager Christian Primby har 
rapporteret, at der er fuld gang i alle aktiviteterne, og at der er styr på alle opgaverne. 
DMU/Randers er blevet forhåndstildelt samme klasser i 30. august 2009. 
 
DMA MX Serien 
Der er afholdt første møde omkring næste sæson med alle interessenter. Der afholdes møde med 
DMA klubberne den 1. september, og det forventes, at planerne er klar senest 1. oktober for den 
kommende sæsons DM A MX Events 2009.  
 
BMX:  
Der afvikles igen BMX Supercross på Amager i 2009 i samarbejde med Wonderfull Copenhagen. 
Overordnet vil DMU Event undersøge mulighederne for at afvikle et VM 2012 i Danmark. På 
baggrund af dette, udarbejdes der et oplæg til de klubber og samarbejdspartnere, der vil ansøge 
om dette arrangement til videre forløb. Der er indtil videre 3 klubber der har vist interesse. Den 
endelige ansøgning skal være klar inden 1. januar 2009. 
 
Speedway: 
Der er umiddelbart ingen arrangementer der vil blive inkluderet i DMU Event sektionens arbejde. 
Dette vil dog blive drøftet videre i den kommende periode. 
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RR 
Da der er internationale ændringer, som medfører, at DMU ikke kan afvikle EM, er der umiddelbart 
ingen VM/EM arrangementer i 2009. 
Der arbejdes videre iforhold til at udvikle Challenge serien samt at få DM serien fastlagt for 2009. 

 
DMU Sponsorater og Marketing (Aage) 
Der er blevet udarbejdet reklamespots til Slagelse og Randers, som er blevet vel modtaget. Der 
skal arbejdes videre med konceptet - og der skal findes sponsorer til kommende reklamespots. 

 
Reglementsudvalg (Erling) 
Første udkast til det Almene Reglement er udarbejdet. Det sendes ud til resten af HB, som læser 
det i gennem. Dernæst tages der kontakt til DIF’s jurist for videre anbefalinger. 
 
DMU Organisationsudvikling (Jørgen) 
Arbejdet vil blive intensiveret i efteråret for at sikre at der udarbejdes konkret vedtægtsforslag til 
det kommende repræsentantskabsmøde. Det primære fokus er at sikre, at vi fortsat optimerer 
organisationen, men også kigger fremad for at sikre, at organisationen i alle led er så effektiv som 
muligt. 
Der afholdes møde i organisationsudvalget: Erling, Poul, Niels og Jørgen for at udarbejde forslag til 
videre drøftelse på næste HB møde. 
 

8. DMU Klublederseminar 2008 (Jørgen) 
Forskellige emner og oplægsholdere til klublederseminaret blev gennemgået. Emnerne skal bygge 
videre på sidste års seminar, ligesom det er vigtigt at deltagerne får ”noget med hjem” der kan 
bruges i klubben.  
 

9. DMU Repræsentantskabsmøde 2009 
SD formændene og Erling Christiansen er på valg til kommende repræsentantskabsmøde, og det er 
vigtigt, at planlægningsprocessen igangsættes i forbindelse med den enkeltes overvejelser omkring 
fremtiden og DMU, og at dette ligeledes drøftes i den enkelte SD. Punktet følges op igen på næste 
HB møde. 
 

10. Internationalt arbejde 
FIM 
Status fra kommissionerne/medlemmer – fremadrettet strategi/målsætning 
Desværre blev hverken Poul Erik Sørensen eller Peter Hansen genvalgt/udpeget til poster i FIM.  
Der skal udarbejdes en langsigtet strategi plan for hvordan vi bringer vores kandidater optimalt i 
spil, så deres sandsynlighed for valg er så høj som mulig.  
Mulighederne i CCP (Speedway) og CMS (MX) blev drøftet og den fremtidige strategi skal 
planlægges og drøftes nærmere i forbindelse med kommende kongres. I CMS har vi ikke nogen 
repræsentation og vi vil på kongressen undersøge mulighederne nærmere på kort og langt sigt. I 
CCP er der i dag repræsentation, og der foreligger tidligere DMU beslutninger om den fremtidige 
strategi, hvor der skal lægges en plan og strategi for de kommende år. JB indkalder til møde 
angående dette i efteråret. 
 
Status fra FIM, Strategi 
JB deltager i et FIM seminar den 3. – 4. september 2008 hvor der udarbejdes forslag til den 
kommende strategi for FIM. Dette forslag skal debatteres og principbesluttes på kongressen i 
Sydafrika i oktober. 
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UEM 
Erling Christiansen refererede fra det seneste kommissionsmøde i MX, hvor Romain Frast og Eddie 
Herd blev valgt som vice-præsidenter. Der skete ikke noget nævneværdigt på Speedwaymødet.  
Efter bl.a. dansk politisk pres afholdes den første UEC BMX Kongres nu i efteråret. Meget positivt.  
 
Desværre er UEM (præsidenten) ikke specielt positiv overfor strategi processen i FIM hvilket gav 
nogle meget negative oplevelser på kongressen. JB tager dette op på det kommende nordiske 
møde, hvor emnet bliver hvordan vi fra Norden kan påvirke UEM til at blive en konstruktiv 
samarbejdspartner. 
 

 
11.  DIF 

2008 (og fremadrettet) registreringer.  
Vores indberetning for 2008 er blevet godkendt. 
 
Status på DIF/DGI Sammenlægningen 
Processen er i positiv fremdrift ifølge DIFs formand Niels Nygaard. Det forventes, at de to 
organisationer er klar med en fælles tidsplan til novembermødet i DIF. Processen følges naturligvis 
meget tæt. 

 
12. Diverse  

DIF Appeludvalg afgørelse mellem Outrup og DMU 
Sagen er blevet genbehandlet i DIF’s Appeludvalg, som giver DMU’s Amatør- og Ordensudvalg ret i 
deres seneste afgørelse. 

 
Tuborgfonden 
Der udloddes en 1 million ekstra i 2009. Deadline den 1. oktober for arrangører af internationale 
løb, der ønsker et økonomisk tilskud til afholdelsen af løbet. 

 
Trygfonden 
Der er ansøgningsfrist den 1. september. Status omkring tidligere ansøgninger og tilsagn skal 
kortlægges. 
 

13. Næste møde 
Næste møde holdes den 23. september 2008. 

 
 
 
 
 


