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HB 08-08 

 
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 23. september 2008 på Byggecentrum i Middelfart 
 
Til Stede: Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Aage Hejgaard, Poul Hjorth, Henrik Berendt, Niels 
Munk Nielsen, Peter Hansen, Steen Fredsøe (Pkt. 2), Pia Buth Rasmussen og Søren Andersen 
(referent)  
 
Afbud: Ingen  
 
Jørgen startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter Hovedbestyrelsen gik over til at 
behandle dagsordenen. 
 

1. Referater 
HB 6/08 
Godkendt uden kommentarer 
SD MX 04/08 
Rettelse til forrige referat er nu afleveret. 
Ændringer til Micro reglementet skal tilrettes og det blev anbefalet at teksten der er lagt på 
hjemmesiden opdateres. 
SD RR 04/08 
Indkaldt trackdaysarrangører, klubber og kørere til et fællesmøde for at skabe grobund for 
et øget samarbejde på tværs i dansk Road Racing. 
SD Speedway 03/08 
Åbent Hus initiativet ”VM dag” i efterårsferien ser nu ud til at blive til noget, efter at der er 
blevet fulgt op på klubberne.  
SD BMX 04/08 
Bjarke genopstiller som kørerrepræsentant. 
Søren Andersen deltager til SD møderne fremover, hvilket SD ser frem til. 
Jesper Jakobsen indtræder som fast SD medlem idet Steffen Enni tager på et længere 
udlandsophold. Dette har været planlagt gennem længere tid og Jesper har deltaget på alle 
møderne i 2008. 
 

2. Miljø og Støjmålinger 
Den nye ”2 meter max” stand målingsmetode er blevet meget positivt modtaget i FIM regi, 
som ønsker at indføre den på forsøgsbasis fra den 1. januar 2009. Det er et faktum at 
metoden giver det samme resultat som den hidtidige målemetode, men er langt lettere at 
anvende.  
I speedway er der testet en ny lydpotte til 98 db. Desværre har FIM besluttet at brugen af 
denne foreløbig er blevet udsat med et år, men der er nu en plan for at indføre den samme 
målemetode som ovenfor angivet, hvilket er en meget positiv udvikling. 
 
Det blev besluttet at SFS udarbejder et forslag til grænseværdierne i 2 meter 
støjmålemetoden for alle klasser. 
Der var enighed om i Hovedbestyrelsen, at den nye støjmålemetode skal profileres, og 
startskuddet kommer på det kommende Klublederseminar. 
Der har været mange aktiviteter indenfor miljøet i 2008 hvilket har medført et overforbrug i 
forhold til budgettet. Der afholdes et møde med Carl Bro og en gennemgang af aktiviteter 
samt en plan for 2009 bliver lagt fast.  
SFS orienterede om, at der anlægges et civilt søgsmål af AMU centret på Ring Djursland 
mod Naturklagenævnet, der har ændret banens miljøtilladelse markant.  
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HB besluttede, at bidrage økonomisk indenfor en nærmere aftalt beløbsramme. SFS 
arbejder videre med dette. 
 
SKAT, Region Fyn har udarbejdet en fortolkning omkring ombygning af varevogne. 
Reglens ordlyd har været, at maksimalt 50 % af bilens samlede areal måtte der ændres på. 
Fortolkningen er nu, at førerhuset ikke skal tælles med til det samlede areal. Poul Hjorth og 
Steen Fredsøe undersøger dette nærmere, og der rejses eventuelt en klagesag. 
 

3. Økonomi 
Vedrørende Licenspriser for 2009, så fastsættes disse, så snart en forsikringsaftale for 
2009 er på plads. Senest på næste HB møde den 11. november 2008. Poul Hjorth tager fat 
i forsikringsmægleren Willis. 
  

4. Budget – Første behandling 
SD BMX og SD Speedway budgetterne samt første udkast til HB budgettet blev drøftet. 
PH gjorde opmærksom på, at MX ønsker en forhøjelse af løbsafgifterne for 2009. Endelig 
beslutning tages på næste møde når MX budgettet og aktivitetsplanerne er udarbejdet.  
Beløbet til Talent og Elitesatsningen vil stige i 2009 som en del af de overordnede strategi 
om øget fokus på dette område – og specielt talentudviklingen. Ligeledes er det budgetteret 
at ansætte en Talent og Elitesportschef i 2009, som en del af satsningen. Alle 
budgetforslagene skal være udarbejdet til næste HB møde (inklusive Eventsektionen og 
andre områder). 
Det forventes, at budgettet er færdigt den 15. november 2008, med endelig godkendelse i 
december parallelt med endelig godkendelse af Team Danmark bevillingerne. 
 

5. Sekretariat 
Ansættelse af General Sekretær er nært forestående. Jobsamtaler er gennemført og der er 
to kvalificerede kandidater tilbage. Der holdes et opfølgnings og prioriteringsmøde med 
kontorets ansatte i den kommende tid. 
 

6. Team Danmark 
Der er afholdt et kort statusmøde i arbejdsgruppen, som består af landstrænerne, Jens 
Meibom fra Team Danmark og JB. DMUs samarbejdsaftale udløber med Team Danmark 
ved årets udgang og en ny aftale er under udarbejdelse. Team Danmark er i øjeblikket ved 
at gøre status efter OL og gøre klar til en ny støtteperiode for alle idrætter frem til 2012.  
Der skal udarbejdes en disciplinanalyse for de tre motoriserede grene og BMX får en anden 
type disciplinanalyse, da det er en cykeldisciplin. Analysen samt TD ansøgninger 2009 - 
2012skal afleveres senest den 20. oktober.  
 

7. Status og prioriteringer 
Klublederudvikling  
AAH orienterede om, at der indbudt til 2 klubudviklingskurser. Begge kurser er fyldt op med 
deltagere. Derfor skal der arrangeres flere. FSK og VBMK har bestilt et kursus den 28. 
februar.  
 
Klubtræneruddannelse 
Processen har været forsinket og derfor er mange af forberedelserne foregået i sidste 
øjeblik. Der er 20 tilmeldinger, fordelt på tre grene. Den største udfordring har været 
koordineringen med landstrænerne og de praktiske, grenspecifikke moduler. HB 
besluttede, at på trods af problemerne, så skal så meget som muligt gennemføres. 
Eventuelle praktiske moduler holdes i foråret. 
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Officialslicensuddannelse 
Kører planmæssigt. Vi skal have solgt uddannelsen, ligesom underviserne, rent 
pædagogisk, skal have et "bush-up". 
 
DMU’s netværk 
Der indhentes i øjeblikket tilbud på en netværksløsning for DMUs klubber. Løsningen 
implementeres ultimo oktober og præsenteres på Klublederseminaret i november. 
 
DMU’s Events 
Regnskaberne for events i Slagelse og Randers foreligger ikke pt. Der mangler desværre 
kr. 200.000,- i tilskuerindtægter i forhold til sidste år i Randers, men dette opvejes af 
forøgede sponsorindtægter. Christian Primby er i fuld gang med at besøge alle sponsorer 
med henblik på næste år.  
 
Der arbejdes på at udvælge en mulig arrangør for VM BMX 2012 hvor ansøgningen til UCI 
er april 2008. Den mulige arrangør vil være udpeget inden jul således, at ansøgningen og 
projektet kan planlægges i første kvartal 2009. Arrangementet afvikles under DMU Events. 
 
Organisationsudvikling 
Der har været afholdt møde om en ændret struktur i DMU, hvis mål det er, at dele den 
strategiske ledelse fra daglig drift. I forslaget ligger der en ændring af Hovedbestyrelsens 
og Sportsdivisionernes sammensætning og arbejdsfordeling. Målet er, at vi sikrer den 
løbende udvikling af organisationen og ikke mindst fortsat tiltrækker frivillige ledere som jo 
er grundstenen i DMU. 
Forslaget præsenteres og drøftes på det kommende klublederseminar den 7.-8. november. 
 
 

8. Internationalt 
JB har netop deltaget i et FIM strategiseminar, som er et konstruktivt skridt i den rigtige 
retning i en meget kompleks proces om at modernisere FIM. Det er blevet bemærket, at 
DMU har markeret sig positivt på bl.a. støjområdet og ikke mindst i det generelle arbejde. 
Der er en stor opgave og udfordring i det generelle samarbejde mellem UEM og FIM som 
forhåbentlig afklares inden den kommende kongres hvor strategi forslaget skal til 
afstemning. Svemo har anbefalet, at der stemmes på den Amerikanske kandidat som Vice 
President i FIM. Dette vil DMU bakke op. 
JB beklagede, at SD Speedway ikke deltager i Nordisk møde, men har også forståelse for 
den (endnu engang) uheldige dato for dette møde. Dette tages op på mødet så det også 
sikres at CCP (Speedway) Præsident Roy Otto kan deltage på det Nordiske møde. PBR 
deltager i UEC kongres i efteråret. 
  

9. DIF 
Der afholdes budgetmøde den 4. oktober. Af andre punkter på dagsorden er en eventuel 
sammenlægning af DIF og DGI. Der holdes informationsmøde om dette forinden. 
 

10. Næste møde 
Næste møde holdes den 11. november 2009.  
 
Dette referat er offentliggjort den 10.oktober 2008 


