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HB 09-08 

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 11. november 2008 
 
Til Stede: Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Aage Hejgaard, Poul Hjorth, Henrik Berendt, Niels Munk 
Nielsen, Peter Hansen, Steen Fredsøe, Pia Buth Rasmussen, Henrik Funder Kristensen (gæst) og Søren 
Andersen (referent).  
 
Afbud: Ingen  
 
1. Velkomst 

JB startede med at byde velkommen til alle. En speciel velkomst til vores nye generalsekretær, 
Henrik Funder Kristensen, som officielt starter den 1. december. 

 
2. Referater 

HB 7/08 
Steen Fredsøe og Poul Hjorth arbejder videre med en sag om fortolkning af reglerne om 
indretning af lastvogn til motorsport.  
I forbindelse med situationen på Ring Djursland har DMU informeret DASU om, at vi er villige til 
at yde støtte til en eventuel retssag. Sagen kan være meget alvorlig for al motorsport og kan 
derfor skabe præcedens og have vital betydning for lignende sager. 
 
SD MX 06/08 
Jens Steffensen har meddelt, at han alligevel stiller op til SD. 
EC spurgte ind til kandidater til kommende CMS Seminar. PH meddelte at Søren Møller Ebbesen 
(fornyelse) og Anders Johansen deltager og at Klaus Hansen og Martin Skov Jensen har ytret 
ønske om at deltage. Ud over dette deltager Peter G. Johansen og Martin Skov Jensen i CTI 
seminar som afholdes i København den 14. og 15 marts 
Det er væsentligt at pointere at nye reglementskrav, som medfører større investeringer, skal 
meddeles senest ét år før ikrafttrædelse. Dette er i henhold til Alment Reglement 01.30 
Referatet godkendt 

 
SD RR 06/08 
Der er fokus på samarbejdet mellem klubber og track days arrangører om sammensætningen af 
en fælles kalender i 2009. Der er mange tråde, som der skal samles. Der er møde med 
involverede parter den kommende søndag. 
Referatet godkendt 
 
SD SP – seneste nyt/opdatering 
På seneste møde blev reglementsændringer, DM og den kommende DT debatteret, ligesom SD 
havde længere dialog om LAP og NM 80 cc. 
 
SD BMX - seneste nyt/opdatering 
Afholdt et fint nordisk møde. 
PBR informerede om, at en kører pillede gipsen af en brækket arm, deltog i NM og kørte på 
skadestuen derefter. SD finder den handling etisk ukorrekt. 
Danish Indoor har ansøgt Sportsdivisionen om kr. 50.000,- til EM. SD har bevilliget kr. 10.000, 
imod at SD får en gratis stand ved arrangementet. 
 

3. Miljø og støjmålinger 
Reglement og godkendelse af målemetode og måleværdier 2009/2010: 
Den nye ”2M MAX” metode bliver indført for alle de motoriserede grene fra 2009 og reglementet 
blev gennemgået og indføres i Alment Reglement. 
HB gennemgik herefter følgende retningslinier for reglementet: 
- Der kan måles gennem hele dagen 
- Det kræver et fast grundlag 
- Hvis det konstateres at der er snyd udelukkes køreren 
- Tabel for max værdier blev vedtaget – dog skal den nye Honda 150cc 2009 måles og  
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værdien for 2009 skal fastlægges 

- Der udarbejdes max grænser for 2010 senest 1. juli 2009. I dette vil indgå lavere værdier 
for Quad klasse 4-6 da den nuværende værdi er for høj i forhold til en standard Quad fra 
fabrikken, som er udgangspunktet for alle motorcykler – uanset klasse. Værdien for 2010 
for Quad 4-6 forventes at blive 113 dbA 

- Der tillægges én decibel ved måling efter heatet  
- Der kan ikke afgives protest for støj 

 
Miljø aktiviteter 2009 
- Klubberne skal hjælpes med miljøgodkendelser  
- Udvikling – max målinger i RR.  
- Implementere 2 M Max målingen  
- Etablering af nye baner  
- Uddannelse af støjmålerkorpset 
- Erfa møder på tværs af grenene 
- Høringer, koordinering mv.  

 
Der planlægges et møde med motorcykel importørforeningen for en generel information fra DMU, 
med fokus på den nye støjmålingsmetode. 
Det blev bemærket at der skal afsættes penge i budgettet til fortsat uddannelse af nye FIM Miljø 
officials. 

  
4. Klublederseminar 

Der skal fra Hovedbestyrelsen lyde en stor tak til alle deltagerne for at være med til at sikre at 
klublederseminaret blev en succes. Alle var meget tilfredse med resultatet og de indkomne 
kommentarer fra workshoppen danner et godt grundlag for det videre arbejde omkring 
organisationsudviklingen i DMU og opdateringen af DMU´s Visioner.  

 
Kommentarer fra grenmøderne 
Grenmøderne blev også afholdt i en positiv og konstruktiv dialog og alle grenene refererede fra 
positive møder. 
 
Klublederseminar 2009 (dato) 
Det næste klublederseminar holdes den 30. – 31. oktober 2009. 
 

5. DMU Organisationsudvikling 
 
Opsamling fra klublederseminar. 
Med baggrund i debatten og de modtagne kommentarer fra workshoppen blev det besluttet, at 
der skal arbejdes videre med forslaget til den nye struktur. Målet er, at den nye organisation er 
helt på plads senest ved repræsentantskabsmødet 2010. Det er hensigten, at hele forslaget 
fremlægges til beslutning som en samlet pakke på repræsentantskabsmødet i 2009.  

 
Videre forløb og aktiviteter frem til Repræsentantskabet 
Der nedsættes en arbejdsgruppe som udarbejder et revideret forslag og yderligere kommentarer 
på baggrund af de indkomne kommentarer. Ligeledes skal der udarbejdes nye vedtægter til det 
kommende repræsentantskabsmøde. Arbejdsgruppen består af Niels Munk, Poul Hjorth, Erling 
Christiansen, Henrik Funder Kristensen og Jørgen Bitsch. 
Der planlægges to informationsmøder i løbet af januar (øst/vest) for en præsentation og 
yderligere debat om forslaget inden det endelige forslag fremstilles på det kommende 
repræsentantskabsmøde. 
SD bedes overveje/diskutere forslaget internt og ligeledes opdatere arbejdsopgaverne i den 
enkelte SD som siden hen kan blive fordelt i de kommende Sportsdivisioner og Sportsudvalg 
samt andre udvalg. 
Der udsendes brev til alle klubberne med materialet fra workshoppen samt en mere detaljeret 
tidsplan for processen.  
 



 

Side 3 af 5 

 
 

6. Reglementsændringer 2009 
Status og aktiviteter – tidsplan og ansvar 
Alment reglement er blevet gennemlæst af DIF`s juridiske konsulent Jan Larsen. Jan har 
kommenteret en række punkter, specielt om kompetencer, der skal præciseres. Disse 
kommentarer tages med i arbejdet med den nye struktur og rettes ikke i reglementet 2009. 
Alle de sportslige reglementer vil være klar til udsendelse medio december. 
 

7. Forsikringssager 
Konklusion fra arbejdsgruppen 
Jan Stæchmann undersøger i øjeblikket forholdene i Polen, Sverige og England. Arbejdsgruppen 
afventer en afklaring af dette. 
 
Ny forsikringsaftale 
Prisen for Ulykkesforsikringen for 2009 kommer først i næste uge. Phj skriver til Tryg og redegør 
for de forskellige sikkerhedsmæssige initiativer vi har indført og indfører fremadrettet. Dette 
omhandler blandt andet nakkekraver og kommende air fence i Speedway. 
 

8. Økonomi 
DMU status 31-09-08 (alle områder) 
Tallene for Hovedkassen ser fornuftige ud og det forventes at vi vil få et resultat bedre end 
budget. 
 
Status klubber og gæld 
Der er desværre stadig en række store skyldnere. Alle klubber er blevet rykket for nyligt og der 
følges op igen i den kommende uge. 
Ligeledes er vi usikre på muligheden for at inddrive gælden fra Københavns Speedway klub, da 
klubben ikke eksisterer længere. 
For at etablere en bedre løbende opfølgning og støtte til klubberne vil der vil blive udsendt et 
brev, hvori man udbeder sig klubbernes regnskaber og referater fra generalforsamlinger og 
information af bestyrelsessammensætningen – hvert år efter generalforsamlingen. Ud fra dette 
vil det blandt andet være muligt at vurdere hvor DMU evt. kan støtte den pågældende klub. 
 
Vedtagelse af licenser og priser 2009 
De endelige licenspriser fastlægges når forsikringspræmien for 2009 kendes. Det estimeres at 
stigningen bliver på 3 %.  
 
Internationale licenser 2009 - 2010  
Der er alvorlige stigninger på de internationale licenser i 2009 - men endnu mere i 2010 - hvor 
man ændrer fra dollars til EUR. Nye priser udarbejdes og sættes i Motorbladet. 

 
Budget 2009: 
- Hovedkassen: 

Fået 100.000 mere ind i tilskud fra DIF  
Ekspreslicens øget til kr. 1000,-. 
Budgetforøgelse på gagerne, da der er budgetteret med ny General Sekretær og ligeledes 
med den nye projektmedarbejder Andreas. 
Udgifterne til Carl Bro matcher udgiftsniveauet i år. 
Der er afsat kr. 30.000,- til Miljøcertificering..  
Der er budgetteret med væsentlige portostigninger i 2009. som der fortsat arbejdes på at 
få nedsat i samarbejde med DASU. Ligeledes er der en væsentlig forøget omkostning på 
huslejen  

- Tilskud til sportsdivisionerne er som udgangspunkt som i 2008 
- Speedway: Er færdigt. 

MX: Det blev besluttet, at løbsafgifterne stiger med 500 kr. til for 2000, 2500 og 4500 og 
banesyn til henholdsvis kr. 1.000,00 og 800,00   
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- RR: Forslag for en træningslicens for minikører under 14 år til kr. 350,- for træning. Dette 

blev ikke vedtaget. Der blev ligeledes stillet forslag om et engangs Trackdaylicens. HBE og 
SA udarbejder et forslag 

- BMX: Er stort set færdigt. 
 

Budgettet skal være færdigt den 15. december. 
 

9. DMU Talent og Eliteudvikling og TD ansøgninger 2009 - 2012 
Støttekoncept færdigt for perioden 2009-12 og disciplinanalyser godkendt. 
Konstruktiv dialog med Team Denmark. DMU er indstillet i kategorien Individuel Støtte frem til 
2012, hvilket er meget positivt, men det stiller også krav om internationale topplaceringer.  
Ligeledes er det godkendt, at der kan ansættes en Talent og Elitesportschef som skal sikre at 
DMU Talent og Elitestrategien bliver gennemført som planlagt. Processen vil starte i slutningen af 
november.  
TD behandler og godkender de endelige budgetter i starten af december. 
 

10. Status og prioriteringer 2008 – prioriteringer 2009 
 
Klublederudvikling 

 De første kurser er afholdt. Positive tilbagemeldinger og der er allerede deltagere til to kurser 
mere. Ud fra workshoppen er dette ét af de vigtigste områder i 2009, så vi opfordrer alle 
klubberne til at planlægge uddannelse. 

  
 Træneruddannelsen 
 Modtaget evaluering fra Joy Nordkvist, som udtrykker tilfredshed med kursets gennemførsel. Dog 

er det et mål at deltagerantallet er højere næste gang. Ros til underviserne, specielt på de 
grenspecifikke dele. Speedway mangler at gennemføre deres grenspecifikke del. Der evalueres 
samlet på kurset og erfaringerne bruges til de kommende kurser. 
 
DMU Event og Marketing 
Afholdt møde med MediaCom, som er en af de største medievirksomheder i Danmark. Der 
forventes udarbejdet og igangsat tiltag, som skal sikre en generel udbredelse og kendskab til 
DMU og den enkelte sportsgren. Der er mange muligheder, da vi er ”amatører” i markedsføring af 
vores aktiviteter, og vi har i den forbindelse brug for en professionel indgangsvinkel til dette. Der 
afholdes møde i december hvor første forslag vil bliver præsenteret for DMU. 
 
Ny Officialsuddannelse 
Der er fuld gang i arbejdet, og der afholdes nyt møde i gruppen om 2 uger.  
 
DMU’s Netværk – etablering af ”åbent debat forum” 
Målet er blandt andet at frigøre ressourcer i hele organisationen og at skabe et forum for 
klubformænd, dommere og organisation. De samlede udgifter er relativt store og derfor skal 
projektet delfinansieres ved at klubberne betaler en årlig afgift (licensafgiften) på kr. 300. Det er 
planen, at organisationen bliver koblet op den 1.december og klubberne/dommerne følger efter 
senest i første kvartal.  
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DMU Events 2009 
Følgende internationale arrangementer er foreløbig planlagt i 2009 
 

Start Slut Gren Navn Sted 
09.05.09 10.05.09 BMX World Cup København 
13.06.09 14.06.09 MX EMX Open Holstebro 
13.06.09 13.06.09 SP SGP Parken, København 
10.07.09 12.07.09 BMX EM Fredericia 
11.07.09 11.07.09 SP SWC, Event 1 Vojens 
25.07.09 26.07.09 MX VM Sidevogne, EMX Quad Slagelse 
01.08.09 02.08.09 MX EMX 85, EMX2-Junior Svendborg 
01.08.09 02.08.09 SP YGT 80 cc EM Vissenbjerg 
23.08.09 23.08.09 SP EM Hold Junior TBA 

29.08.09 29.08.09 SP SGP Vojens 

29.08.09 30.08.09 MX VM, MX3, EMX 2 Randers 
 

Der er dog visse arrangementer og datoer hvor der er sammenfald og hvor konsekvenserne skal 
fastlægges hurtigst muligt. 
 
Der blev fremsat et forslag om at oprette et internationalt udvalg, der får til opgave at koordinere 
datoerne for mesterskabsløbene og at de bliver søgt i rette tid. Forslaget tages med i det videre 
organisationsarbejde 

 
Ansøgning om økonomisk støtte 
Danish Indoor har ansøgt om kr. 100.000 i økonomisk støtte til EM. JB tager kontakt til DI for en 
nærmere drøftelse af DMU´s strategi på dette område. 

 
Fokusområder for Sportsdivisionerne 2009  
Sportsdivisionerne skal på det kommende møde diskutere og udarbejde konkrete handlingsplaner 
og aktiviteter, der retter sig mod rekruttering af mini/micro/unge pige-drenge kørere i sæsonen 
2009. Dette skal præsenteres for HB på førstkommende møde. 
 

11. Internationalt arbejde 
Der blev rapporteret fra den nyligt afholdte FIM Kongres hvor det specielt er meget positivt, at 
FIM nu efter mange år fokuserer seriøst på en nedsættelse af støjen. Danmark blev fremhævet 
flere gange omkring vores involvering i udarbejdelse af den nye målemetode, som også indføres i 
FIM i 2009 som igangsætningsår og endeligt i 2010. Ligeledes lægges der et seriøst pres på 
fabrikanterne for en nedsættelse af støjen senest fra 2013 - men målet er allerede fra 2012.  
 
UEM – status op opdatering fra sidste møde 
Startgebyr i 2009 i EMX2 er 300 euro pr stævne. EMX Quad afvikles med 3 heat a 20 minutter. 
Der bliver en European Quads of Nations i 2009 og en Ladies cup i 2010.  
Der vil blive foretaget en graduering af arrangørerne. Årets 3 bedste er:  
1) Sevlievo  
2) Kegums  
3) Randers 
 
UEC Møde 
Pia har været til UEC møde i Amsterdam. DMU blev nævnt som et af de nationale forbund, hvor 
det kører godt og at der er en positiv udvikling. 
 

12. Doping Tests 
Der er taget 15 dopingtests af DMU-kørere i den seneste tid. Ingen blev testet positive.  

  
13. Næste møde 

Næste møde holdes tirsdag den 6. januar 2009 


