HB 07-09

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 5. oktober 2009
Til:
Afbud:
Cc.
Dato:

Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Pia Buth Rasmussen,
Henrik Behrendt, Henrik Funder Kristensen (referent)
Aage Hejgaard, Max Vorre Andersen
Poul Hjort
12. oktober
________________________________________________

1. Seneste Referater.
HB 06-09. Godkendt
Aage Hejgaard ser sig desværre nødt til at trække sig fra HB for at passe sit private hverv. HB beklager
Aages beslutning men har naturligvis også forståelse for denne beslutning. HB vil gerne takke for
samarbejdet og ikke mindst Aages arbejde gennem perioden. Aage har lovet at stå til rådighed for
bestyrelsen i forbindelse med evt. udvalgsarbejde eller andre områder, hvor HB kan bruge Aages
kompetence.
Poul Hjort indkaldes til næste HB møde og har accepteret at indtræde frem til kommende
repræsentantskabsmøde.
SD SP 05-09. Godkendt.
Fra sæsonen 2010 vil det være muligt at deltage i 80 ccm klassen med en 125 ccm cykel. Den store forskel
vil være prisen, som er væsentlig lavere på en 125 ccm. Det endelige tekniske reglement er under
færdiggørelse.
SD MX 05-09. Godkendt.
Det er blevet besluttet, at der afholdes et uofficielt DM i Supercross i Breum og SD overvejer at planlægge
dette igen i 2010, som en del af kalenderen. Holstebro og SD arrangerer dette i fællesskab i Breum.
SD RR 05-09. Godkendt.
Situationen omkring RR Fyn er fortsat uafklaret. En del medlemmer har henvendt sig, med anmodning om
at blive meldt ind i andre klubber.
Det er planlagt, at der afholdes et generelt møde mellem AMK, SDRR, HB for en nærmere drøftelse af
fremtiden og RR.
Som opfølgning på et meget positivt møde med Esbjerg kommune tidligere i år, bør der startes en klub op i
Esbjerg kommune, og det blev aftalt, at Henrik B igangsætter dette med lokale kræfter.
Ud fra den nævnte alkohol sag i RR referatet blev det besluttet, at disse regler skal skærpes (herunder
bl.a. hvornår der kan måles på en stævnedag, retningslinier for straffe osv.). Henrik Funder udarbejder
forslag til godkendelse af HB. For god ordens skyld skal det nævnes, at der er 0-tolerance for kørere og
officials iht. Alment Reglement.
SD BMX 04-09. Godkendt.
Danmark / København er blevet tildelt VM BMX I 2011. Der afholdes et indledende møde med de
involverede parter så snart IOC kongressen er afviklet mellem Sport Event Denmark, Wonderful
Copenhagen og DMU/SD BMX
HKH Kronprins Frederik er blevet æresmedlem af København BMX. DMU og HB byder HKH Kronprinsen
velkommen i DMU.
2. Miljø og sikkerhed.
De igangsatte støjniveauer 2010 fastholdes og endelige retningslinier og tolerancer 2010 udarbejdes efter
den kommende FIM Kongres i oktober.
Det kan dog konstateres, at der fremover skal være en bedre registrering af det store arbejde der gøres
omkring støjmålinger. Dette skal blandt sikre, at vi har den nødvendige faktuelle viden når der skal træffes
beslutninger om kommende års støjniveauer.
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3. Talent og eliteaktiviteter.
DMU har været indkaldt til møde Team Danmark i forbindelse med de nødvendige besparelser. Med
udgangspunkt i resultaterne og målsætninger, er det positivt, at alle 3 grene fortsat støttes af Team
Danmark. Til gengæld bliver TD’s bidrag beskåret med 20 %. Der er igangsat det nødvendige arbejde for
at beskrive det kommende års aktiviteter og budget – og det skal ligeledes konstateres at DMU’s
målsætninger for resultater er uændret i perioden 2010-2012.
4. Økonomi.
Resultatet ved udgangen af september (3. kvartal) var endnu ikke afsluttet da mødet blev afholdt, men det
kan konstateres, at der er en mindre stigning i antal licenser, men ingen væsentlig øgning i indtægterne i
forhold til budgettet.
Alt i alt vil forudses en negativ afvigelse fra budgettet 2009, som primært skyldes manglende indtægter for
annoncører og sponsorer, som har haft en negativ indvirkning på driften samt de afviklede events. Der
arbejdes videre med dette i oktober for at minimere afvigelsen fra budgettet.
Nogle klubber har stadig en uacceptabel høj gæld til DMU, som der skal arbejdes på at få ændret. FU vil
drøfte dette videre og udarbejde forslag til kommende HB møde og ligeledes med virkning fra 2010.
HB er fuldt ud klar over, at der er mange årsager til dette, og ligeledes at det kræver mange ressourcer at
drive klubberne. Men kun ved at få etableret en åben og konstruktiv dialog mellem klubberne og DMU kan
vi blive bedre.
I denne forbindelse blev det besluttet, at klubberne fra og med 2010 skal fremsende det årlige regnskab
senest 3 uger efter afholdt generalforsamling sammen med referatet fra generalforsamlingen.
Der er flere klubber, som arbejder med at etablere firmaer (aps eller a/s) der skal agere driftsselskaber for
klubben. Der vil ligeledes blive udarbejdet tydelige retningslinier for grænsefladerne mellem det sportslige
og det økonomiske område og dette vil ligeledes blive indarbejdet i Alment Reglement (eller vedtægterne).
I denne beskrivelse skal det tydeligt fremgå hvad konsekvenserne er ved evt. lukning eller konkurs for den
pågældende klub under DMU.
Igangsætningen af ovenstående punkter skal også ses i lyset af det øgede fokus, som DIF har opfordret
alle specialforbundene til at arbejde konstruktivt videre med på baggrund af forskellige sager gennem de
senere år.
Flere forbund har stiftet et selskab f.eks. et marketingsselskab og driftsselskab. Ole Hansen og Henrik
Funder undersøger fordele/ulemper for DMU ved at have en sådan konstruktion.
Det blev besluttet at fra og med 2010 udsendes reglementer ikke længere i hard-copy. De lægges på
DMU’s hjemmeside, hvorefter de kan downloades, i det antal eksemplarer, som ønskes.
Det blev besluttet, at tilskuddet til Talent og Eliteaktiviteterne er uændret (1.4 mio. kr.) i forhold til 2009
budgetlægningen.
Budget 2010 processen er igangsat og de første budgetter er udarbejdet. Budgettet forventes at være
færdigt senest 1. december 2009, til forventet godkendelse på HB mødet den 8. december 2009.
5. Licenser og licenspriser 2010.
Da vores forsikringer bliver index-reguleret fra årsskiftet blev det besluttet, at der på samme måde
gennemføres pristalsregulering på licensprisen for 2010. Licenspriserne for 2010 fra UEM og FIM er ikke
offentliggjort endnu.
8 speedway liga klubber skal fra 2010 have etableret airfence hvilket er en stor investering for den enkelte
klub. Det blev aftalt, at eventuelle muligheder for DMU’s støtte skal drøftes, som også kan inkludere en
aktiv rolle i ansøgning af støtte fra diverse fonde.
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Afgifter 2010:

Afgift mv
Løbsafgift Danish Speedway League
Løbsafgift Motocross, løb m. off. adgang
Løbsafgift Motocross, løb m. off. adgang
Løbsafgift Speedway, løb m. off. adgang
Løbsafgift Speedway, løb m. off. adgang
Løbsafgift Road Racing, løb m. off. adgang
Løbsafgift Road Racing, løb m. off. adgang
Løbsafgift Drag Racing, løb m. off. adgang
Løbsafgift BMX, Internationale løb m. off. Adgang. Pr. dag
Løbsafgift BMX, NM/LP/DM løb Pr. dag
Løbsafgift Motocross, løb u. off. adgang
Løbsafgift Motocross, Microløb u. off. adgang
Løbsafgift Motocross, Enduro, løb u. off. adgang
Løbsafgift Motocross, Trial, løb u. off. adgang
Løbsafgift Speedway, løb u. off. adgang
Løbsafgift Speedway, Micro, løb u. off. adgang
Løbsafgift Road Racing, løb u. off. adgang
Løbsafgift Road Racing, Mini/Pocket Bike, løb u. off. adgang
Løbsafgift BMX, løb, JM/FM/SM, Ingen andre danske løb på samme dato
Løbsafgift BMX, Andre danske løb på samme dato
Holdtilmelding, Speedway
Banesyn, Motocross, første bane
Banesyn, Motocross, pr. efterfølgende bane
Banesyn, Motocross, ekstraordinært syn
Banesyn, Speedway, første bane
Banesyn, Speedway, pr. efterfølgende bane
Banesyn, Speedway, ekstraordinært syn
Banesyn, Road Racing, første bane
Banesyn, Road Racing, pr. efterfølgende bane
Banesyn, Road Racing, ekstraordinært syn
Banesyn, BMX, første bane
Banesyn, BMX, pr. efterfølgende bane
Banesyn, BMX, ekstraordinært syn
Typegodkendelser - Speedway
Starttilladelse i udlandet - Speedway
Bidrag til MX-fonden

Beløb
2.000,00
4.500,00
2.500,00
4.000,00
2.000,00
4.500,00
2.000,00
3.000,00
1.800,00
1.300,00
2.000,00
600,00
800,00
300,00
1.500,00
150,00
1.500,00
1.500,00
800,00
500,00
1.000,00
1.100,00
800,00
1.100,00
800,00
600,00
1.200,00
1.200,00
800,00
1.200,00
800,00
600,00
1.200,00
500,00
150,00
10,00

6. DMU organisationsudvikling.
Tidsplanen for organisationsplanen blev kort gennemgået som følger:
25. oktober 2009
Første udkast til Budget 2010 er udarbejdet (HB/Kommissioner osv.)
30/31. Oktober 2009
DMU Klublederseminar 2009
DMU’s nye organisation og indførsel af denne er primær fokus
5. november 2009
Reserveret til muligt OU Møde for opsamling efter Klublederseminar og
eventuelle ændringer/justeringer
10. november 2009
Nyhedsbrev og information udsendes til klubberne
8. december 2009
DMU Budget 2010 er godkendt af HB/SD.
Endelig forslag til reviderede vedtægter og alment reglement er
godkendt af HB/SD
15. januar 2010
Udsendelse af alt materiale til klubberne
13. februar 2010
Deadline for indstilling af kandidater, ændringer til vedtægter og forslag
20. februar 2010
Udsendelse af endeligt materiale, opstillinger forslag osv. til klubberne
6-7. marts 2010
Godkendelse af diverse forslag, ændringer, valg til alle positioner.
Endelig ikrafttræden af DMU’s Nye Organisation.
7. april 2010
Sportsudvalg udpeget
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Der er en meget positiv proces fra alle sportsdivisionerne med at få involveret flere frivillige i de
kommende opgaver og ligeledes at få beskrevet de forskellige arbejdsrutiner og processer i den nye
organisation med udgangspunkt i OU’s beskrivelser.
Klublederseminaret er en vigtig milepæl i indførelsen af den nye struktur og HB opfordrer alle klubber til at
deltage og være med til at præge DMU 2010 og fremover.
Forslaget til de nye vedtægter blev drøftet og enkelte paragraffer drøftet i detaljer. Disse skal fortsat
bearbejdes af de nedsatte udvalg og præsenteres nærmere på klublederseminaret.
De overordnede økonomi- og regnskabsprincipper godkendt. Det blev samtidig besluttet, at der i 2010 vil
blive arbejdet med 2 økonomisystemer - men med fokus på det nye økonomistyringsprincip. Dette skal dog
bearbejdes nærmere i den kommende periode og ikke mindst skal vores IT styring sikres – samt at alle
tager det nødvendige ejerskab af opgaven. Dette præsenteres også på det kommende klublederseminar.
7. Klublederseminar.
Invitation og dagsorden blev gennemgået. Alle klubberne opfordres til at deltage i arrangementet. Der
kommer ekstern foredragsholder, som også giver inspiration til hvordan klubberne skal blive bedre til at
skaffe frivillige ledere – som jo er én af de største opgaver for alle. Ligeledes bliver der gruppearbejde på
tværs af grenene igen med udgangspunkt i det eksterne indlæg samt den nye struktur og herunder blandt
andet klubbernes rolle.
8. Events 2010 og fremover.
HB vil først og fremmest takke alle arrangørerne og de frivillige ledere for de mange flotte og
organisatoriske og sportslige succes’er der igen er gennemført i 2009. Det har endnu engang været et år
hvor Danmark for alvor har markeret sig, som ét af de bedste lande til at arrangere events.
Desværre er der fortsat en stor opgave i at sikre, at den økonomiske side af disse arrangementer
balancerer i sig selv. Her er der fortsat et stykke vej. Resultaterne af de enkelte events er under
udarbejdelse, men der forventes ikke overskud da specielt sponsorindtægterne som bekendt har været en
næsten umulig opgave i 2009.
Med udgangspunkt i dette, så arbejdes der videre med at overveje hvilke events der skal afvikles i 2010 og
med specifik fokus på hvordan vi kan sikre at økonomien balancerer. Disse overvejelser skal være afsluttet
inden den 23/10/09 - inden FIM’s kongres i Geneve.
9. Kalendere 2010
Det er blevet aftalt på Nordisk møde 2009 at næste års terminer for Nordiske Mesterskaber skal fremgå af
de nationale kalendere. Formålet er at sikre en bedre markedsføring og planlægning af disse i forhold til
tidligere år.
10. Internationalt arbejde.
HB blev opdateret på de mange organisationsaktiviteter der foregår i FIM i forbindelse med den nye
strategiske plan. Dette bliver ligeledes et af hovedtemaerne på den kommende kongres.
Nordisk møde i Stockholm blev kort gennemgået samt de primære kommentarer hertil. Der var en del
drøftelser omkring den nordiske strategi inden for både FIM og UEM på de kommende kongresser med valg
af præsidenter, hvor det er vigtigt at der skabes en Nordisk enighed. Danmark har overtaget
formandskabet af NMC og Danmark er ligeledes vært for Nordisk Møde 2010. Datoen fastlægges i starten
af januar, når alle kalenderne er fastlagt.
11. Næste DMU møde og Events 2009.
FU afholder møde torsdag den 15/10/09
Næste HB møde afholdes den 08/12/09
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