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Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 
 
HB Møde:  06-11 
Mødedato:  10. december 2011 
Til stede:   Jørgen Bitsch (JB), Hans Jørn Beck (HJB), Lars Christoffersen (LC),  

Jesper Holm (JH), Jens Lund (JL), Svend Jacobsen (SJ), Palle Lind (PL), Niels Munk Nielsen 
(NMN), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR), Lars Ostenfeldt (LO), Anders Johansen 
(AJ) Poul Hjorth (PH). 

Afbud:   Søren Møller Ebbesen (SME)  
Referent:  Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM) 
Dato:  15. december 2011 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

1.  Velkomst 
JB bød velkommen til alle og specielt Palle Lind som har overtaget pladsen i HB efter Henrik Berendt. 
Henrik Berendt har desværre trukket sig på grund af verserende sager som ikke har kunnet løses til alles 
tilfredsstillelse. HB vil gerne takke Henrik for det store arbejde han har gjort for DMU og RR/DR i de 
senere mange år han har været med som frivillig leder. 
 

2.  Referater til godkendelse, information, igangværende sager i den enkelte SK: 
 

a) HB 05-11  
Godkendt 
 

b) FU – information 
Der har ikke været afholdt møder i FU siden sidste HB – kun telefonmøder som opfølgning på 
aktiviteterne.  
Kommentar: Et af de større tiltag som er gennemført indenfor de seneste måneder, er 
ansættelse af en ekstra Sportssekretær som bliver dedikeret som administrativ sekretær til 
Sportskommissionerne Motocross, Off-Track og Road Racing / Drag Racing. Den nyansatte 
Sportssekretær, 33-årige Kasper Darfelt er startet på sekretariatet i Brøndby pr. 1. december  
2011. 
 

c) MX 04-11 og 05-11 
Godkendt.  
Kommentar (AJ):  
Niels Frode Sølvsteen er udpeget til Uddannelsesudvalget af SK Motocross.  
 

d) SP 03-11 og 04-11 
Godkendt.  
Kommentarer (SJ):  
De store overskrifter for SK har været hvordan man får fastholdt og får nye kørere. Der bliver 
en ny turneringsstruktur til 2012.  
Der arbejdes hen imod startpakker for micro og mini, inspireret af RR.  
Der vil være fokus på klubber, som ikke overholder afbetalingsaftaler. En af konsekvenserne 
kan være, at der ikke bliver tildelt offentlige stævner. Samtidig skal klubber som kommer på 
observationslisten, betale løbsafgifter forud. Nærmere retningslinjer udarbejdes mellem SK og 
Administrationen  
Speedway har haft problematikker i micro i forhold til forældreopførsel. Der vil blive fulgt op på 
sanktioner i forhold til uhensigtsmæssig adfærd. Herunder skal der følges op på ”Børn og Sport-
kampagnen”.  
SK er desuden af den holdning, at det bør tages op på HB niveau, at udarbejde en micro / mini 
strategi for denne del af sporten i DMU i forhold til konkurrence og mesterskaber. Dette punkt 
tages med i prioriterede opgaver for 2012 (se senere).   
 

SK /FU / 
Adm 
(OH/

KMM)
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e) BMX 03-11 og 04-11 
Godkendt.  
Kommentar (PBR): 
BMX satser på ”Åbent Hus-kampagne” i april måned.  
Dansk BMX har fået tildelt EM 2014. 
 

f) RR/DR 31-08-11 
Godkendt, det blev dog kommenteret at referaterne skal have numre på. Kommentarer (JH):  
SK RR-DR har siden da mistet et bestyrelsesmedlem, da Henrik Berendt er trådt ud.  
SK kører videre frem til repmødet 2012 med 2 mand. Løsningen blev diskuteret på 
klubledersminaret den 5. november og er godkendt af klubberne. HB tager forløbet til 
efterretning. 
Næste års kalender vil blive præget af samarbejdsaftaler mellem klubber og trackdays-
arrangører, samt samarbejde med Classic-racere.  
For første gang er det lykkedes at få stablet en ren MC-kalender sammen, uden biler. Desuden 
bliver der til næste sæson rykket 20 mand op fra B til A klassen. Alle initiativer en glædelig 
udvikling, som er blevet meldt ud tidligt.  
RR håber at frilicens-ordningen får mulighed for at fortsætte. Omkring sportsudvalgene er Mini 
nyetableret.  
Omkring SU RR bliver den nye Sportssekretær trukket ind som ny ”formand” og der bliver 
formentlig oprettet et Classic SU-udvalg. 
  

g) OT 03-11 og 04-11 
Godkendt, dog er der en fejl på hjemmesiden, med dobbeltreferat.  
Kommentarer (HJB):  
Sporten er fortsat i vækst, men der er udfordringer med at samle folk til udvalg, da man i 
sporten primært har aktive – og har svært ved at finde folk til at hjælpe med det administrative. 
SK ønsker at Off-track i 2012 oprettes på Intranettet (tillægsregler). Deadline for dette bliver 
start februar. 
   

h) Miljøudvalget 
Referatet var ikke modtaget efter seneste møde, men kort opdatering fulgte fra NM. 
Se senere. 
 

i) Politisk Aktivitetsudvalg 03-11  
Godkendt.  
HB godkendte oplægget til at DMU’s sportsgrene fortsat skal være inkluderet i §5 dog skal der 
arbejdes videres med styrelsen og embedsmænd i samarbejde med DIF, for at forbedre 
vejledningen for motorløb (herunder lydmåling) og definitioner rundt i landet. Det er et projekt 
på en 3-4 år, som forhåbentligt kan munde ud i konkrete forbedringer.  
Nærmere præsentation følger på repræsentantskabsmødet. 
Der er udarbejdet et værktøj, som kan samle registreringen af DMUs politiske netværk, dette 
bliver udsendt til SK`erne.  
Der bliver i starten af det nye år udarbejdet en elektronisk rundspørge til klubberne om, hvor 
de mener DMU kan forbedre den politiske indsats til gavn for dem.  
 

j) Jura- og Reglementsudvalget 02-11 
Godkendt.  
Udvalget vil komme med forslag til procedurer for, hvordan indsamling og godkendelse af 
reglementsrettelser kan håndteres så smidigt som muligt. Der udarbejdes et specifikt Årshjul 
for udvalgets arbejde som omfatter alle SK og HB samt klubber (datoer) 
HJB opfordrede til at der også skal ses på en ensartning af layout på reglementer. HB er i den 
forbindelse ikke tilhænger af reklamer/sponsorer til reglementerne. Nyt layout for 
reglementerne vil være en af opgaverne til en kommende informations- og 
marketingsmedarbejder. 
.    
 
 

JB
JH/KMM

OH
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k) Uddannelsesudvalget Referat 14-11-11 
Godkendt.  
I takt med at det generelle organisatoriske ambitionsniveau løftes i DMU, er det naturligt, at 
det også sker for uddannelse af officials. Det gælder både for grundniveauerne, for det stigende 
antal specielle overbygningskategorier, for trænere og for klubledere. Det skal sikres, at vi er i 
stand til at udarbejde undervisningsmaterialet i god kvalitet, samt at vore undervisere har de 
fornødne tekniske og pædagogiske kompetencer. Udvalget har indstillet at vi i samarbejde med 
DIF gennemfører kurset ”superinstruktør” for udvalgets undervisere. Samtidig vil vi vurdere, 
hvordan vi fremover kan benytte mere tidssvarende undervisningsmidler, fx i form af online 
læringsprogrammer. Det blev foreslået af SJ, at UU foretager en undersøgelse blandt klubberne 
for at evaluere de kurser som bliver lavet. 
 
Der er desværre få tilmeldte deltagere til kommende Klubtræner 1/2 kurser. 
Der iværksættes omgående en forbedret PR på hjemmesiden og klubberne opfordres til at 
bakke op om disse kurser. 
 
Der udarbejdes forslag til revideret struktur for officialsmedlemskab til næste HB møde 
 

l) Doping 2011, opdatering 
Der er i 2011 dopingtest tre BMX-kørere og tre speedway-kørere. Alle prøver var negative 
(rene), hvilket naturligvis er meget positivt for vores sport. 
 

         JH

KMM / JH

JH

3.  Klublederseminar 2011  
Kommentarer: Klublederseminaret afholdt den 4.-5. november var velbesøgt med 150 tilmeldte, og blev 
generelt evalueret godt af de som har kommenteret.  
Der er dog forslag om flere grenspecifikke emner (LO).  
Ved rundbordsseancerne skal det overvejes hvilke spørgsmål klubberne bliver bedt om at svare på så 
det sikres det bedst mulige udbytte for alle. 
Klublederseminar 2012 afholdes den 2-3 November 2012 
 

4.  DMU Organisationsudvikling 
Der skal i den kommende periode arbejdes med årshjul på flere niveauer, med fokus på 
”spidsbelastningsperioder” i organisationen. Det generelle årshjul for DMU blev præsenteret og 
gennemgået.  
DMU Strategi og Målsætninger 2012 – 2015 (handlingsplaner) blev gennemgået og godkendt. Se bilag 1. 
Handlingsplanen opdateres med deadlines for de enkelte punkter og der udpeges ansvarlige for de 
enkelte opgaver snarest. 
 
Efter budgetmøderne med de enkelte SK`er skal de enkelte SK`er give bud på mål for Antal licenser, Nye 
klubber, Klubbesøg og Klubudviklingskontrakter i 2012. 
Efter budgetmøderne med de enkelte SK`er skal de enkelte SK`er give bud på mål for Antal licenser, Nye 
klubber, Klubbesøg og Klubudviklingskontrakter i 2012. 
BMX: 1200 licenser, 2 Nye klubber, 5-6 Klubbesøg, 3 Klubudviklingskontrakter. 
Motocross: Fastholdelse af antal licenser, 1-2 Nye klubber, 10 Klubbesøg, 2-3 klubudviklingskontrakter. 
Oft-Track: 350 Licenser, 0 Nye klubber, 5 Klubbesøg, 2 Klubudviklingskontrakter. 
Road Racing / Drag Racing: 450 Licenser, 0 Nye klubber, (skal afklares) Klubbesøg, 3 
Klubudviklingskontrakter. 
Speedway: Fastholdelse af antal licenser, 0 Nye klubber, 4-5 Klubbesøg, 3 Klubudviklingskontrakter  
 
Der blev præsenteret en arbejdsopgavematrix, hvor sekretariatets ansatte er indsat. Af matrixen er det 
muligt at se på hvilke arbejdsområder der er backup. Det er en målsætning af hovedparten af opgaverne 
skal være fordelt på en måde, så der er backup for de enkelte arbejdsopgaver.   
 
De tværgående udvalgs roller blev diskuteret, og ligeledes udvalg under den enkelte sportskommission. 
Der er udfordringer for de tværgående udvalg, som i visse tilfælde kan være svære at få til at fungere. 
Og dermed opstår en overhængende risiko for at opgaverne hober sig op. Der vil i løbet af 2. kvartal 
2012 udarbejdes en nærmere rapport omkring eventuelle forbedringer af organisationen. 
Det er dog vigtigt nu at sikre implementeringen af den nye sportssekretær samt kommende 

 
 
 
 

JB



   

Side 4 af 8 

Informations og Marketingsmedarbejder som blandt andet skal være med til at aflaste den frivillige 
leder.  
 
Marketingsudvalget har fået Lars Ostenfeldt som endnu et medlem. Udvalget arbejder fortsat med en 
mulig tøjsponsor. Under alle omstændigheder ønsker udvalget at beklæde alle HB-medlemmer, 
udvalgsformænd samt aktive dommere med softshell og vinterjakke. Samlet pris pr. mand vil, såfremt 
det ikke lykkes at få aftale i stand med en tøjsponsor være 850 kr incl. moms. 
 
Generelt blev det kommenteret, at det er vigtigt at ressourcer, kompetencer, beskrivelser og 
arbejdsplan for tværgående udvalg skal opdateres snarest. For de enkelte tværgående udvalg skal dette 
specificeres før og gennemgås på første HB-møde i 2012.  
Skal være fremsendt til FU (for koordinering og udsendelse til HB) senest 15. januar 2012: 

 Marketingsudvalg HJB
 Bredde- og Udviklingsudvalg NM
 Politisk Aktivitetsudvalg JB
 Uddannelsesudvalg JH
 Talent og Eliteudvalg (er udarbejdet) 
 Sikkerhedsudvalg (nyt) JB
  
 Den 6. oktober har DMU afholdt et politisk opfølgningsmøde med DIF. Det er et DIF krav at de enkelte 

specialforbund får udarbejdet en frivillighedsstrategi senest 2014.  
 

5.  DMU’s Bredde og Udviklingsudvalg  
Udvalget har gjort sig tanker om hvordan der skal arbejdes videre med hvordan udvikling og fastholdelse 
styrkes i forhold til unge, herunder Mini, Micro. Udvalget så gerne at information om træning på 
klubplan målrettes mod MotorBladet. Men udvalget ønsker klarere linjer for sin rolle i forhold til 
træning i klubberne (talentudvikling). Der skal generelt ske en afklaring af - om træning i klubberne, er 
et element som skal indgå i klubudviklingselementerne, eller det hører til i andet regi. Denne afklaring 
skal findes i starten af 2012.  
HB understreger, at der ved indgåelse af klubudviklingskontraktmøder skal være SK-repræsentanter 
(eller udpegede af SK) til stede, således at udviklingskonsulenten i samarbejde med repræsentant, kan 
opsætte udviklingsaftaler, som rammer den pågældende klub så godt som muligt.   
 
HB diskuterede under dette punkt også gennemførelsen af et DMU ATK (Aldersrelateret Trænings 
Koncept). Konceptet er at finde en middelvej hvor man får udviklet sine talenter gennem et forløb hvor 
det er forsvarligt, fordelt på forskellige aldersgrupper.  
Projektet er foreslået af Lars Ostenfeldt (LO). Under DIF er ATK et af de projekter, som i nogle af de 
største forbund har været højt prioriteret. Projektet falder fint i tråd med de tanker som i forvejen er i 
DMU om at opgradere vores egen viden om træningskoncepter og modeller for forskellige 
aldersgrupper, relateret til vores sportsgrene. LO præsenterede sine grundlæggende tanker, som 
implicerer nedsættes af styregruppe (overordnet), projektgrupper i sportsgrenene, faglige 
repræsentanter, en lønnet projektleder, og tilkøb af ekstern bistand. Erfaringen med ATK-projekter fra 
andre sportsgrene, er at det er en stor proces, som rækker over nogle år, involverer et substantielt 
budget og mange mandetimer. Til gengæld er der store udviklingsmuligheder i projektet, som sikrer at 
DMU får målrettet og professionaliseret sin uddannelsesindsats i forhold til klubtrænere, 
regionstrænere, kraftcentertrænere og i sidste ende landstræner.  
Med i konceptet følger også en tanke om at materialet ikke blot ender med en ”bog” – for 
aldersrelateret træning, men gøres visuel med videoer og billeder som illustrerer principperne via e-
learning, evt. i eBook eller via Apps til formidling via smartphones/Ipads.  
Det blev besluttet at der nedsættes en for-projektgruppe bestående af OL og KMM, som skal afklare 
mulighederne for at komme ind under DIFs talent- og udviklingsprojekt, hvor der er afsat midler til ca. 
10 specialforbund. Det skal også undersøges om der findes midler i ministerier eller diverse fonde til 
projektet. 
 

NM

KMM/OL

6.  Miljø- og Sikkerhedsudvalg 
For miljøudvalget blev der fremlagt et konkret forslag om at lægge opgaven ud i SK`erne, som får ansvar 
for at håndtere de konkrete opgaver, herunder lydmåling.  
Der foreslås desuden ansættelse af en miljøkonsulent, som bliver tovholder, og at uddannelsesdelen hos 
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Miljøudvalget flyttes over til Uddannelsesudvalget. 
Forslaget blev godkendt og iværksættes med omgående virkning. Der skal udarbejdes en konkret plan 
med de berørte SK. 
På miljøområdet tyder de orienteringer som DMU har fået fra ministeriet på, at udviklingen ikke peger i 
den rigtige retning. DMU / FU (og Politisk Aktivitetsudvalg) følger udviklingen nøje for eventuelle 
nødvendige tiltag. 
 
Ud fra ovestående beslutning om Miljøudvalget samt forslag om at nedsætte et tværgående 
Sikkerhedsudvalg blev dette besluttet af HB med omgående virkning. 
Sikkerhedsudvalget foreslås bestående af formand, kørerrepræsentanter, SK repræsentanter, 
klubrepræsentanter, læge og ekstern sikkerhedssamarbejdspartner – og kommer til maksimalt at bestå 
af 8-10 personer. HB indsætter JB som formand. Udvalget annonceres på DMUs hjemmeside. Første 
møde bliver i uge 1, 2012. 
Sikkerhed er generelt en problematik som der på nordisk plan vil blive arbejdet mere intensivt med, 
efter en række ulykker i 2011, heraf flere med dødelig udgang. På nordisk plan bliver der nedsat et 
tværnordisk sikkerhedsråd, som får til ansvar at registrere de uheld der sker i norden, samt får opstillet 
et fagligt begrundet ide-katalog til sikkerhedsforbedringer i vores sportsgrene. DMU skal have fundet en 
dansk kandidat med en stærk faglig profil, til det nordiske sikkerhedsråd. 
 

JH/NM

JB

7.  Talent og Elite rapport / evaluering  
Da Birger Kyhl stopper som Sportshef ved udgangen af 2011 blev der fremlagt en revideret plan for 
Talent og Elitestrukturen og aktiviteterne for 2012. Sportschef funktionen fortsætter og der udarbejdes 
en nærmere opgavefordeling mellem alle de involverede som sikrer de nødvendige ressourcer. 
Der afholdes møde med Team Danmark snarest for endelig struktur. 
Der er yderligere fremsendt en deltaljeret rapport til Hovedbestyrelsen for Talent og Eliteaktiviteter og 
resultater 2011 og prioriterede opgaver og målsætninger 2012. 
Der skal ikke herske tvivl om at der er store forventninger og krav til den enkelte aktive og 
landstrænernes resultater for sæsonen 2012, hvor kontrakten med Team Danmark skal forhandles for 
en ny periode 
 

JB

8.  Licenspriser og Løbsafgifter 2012 
HB diskuterede under dette punkt frilicenser:  

1. 100 stk. gratis licens 100 stk. til Road Racing / Drag Racing.  
Dette vil være en fortsættelse af den model som har været praktiseret i 2011.  
Forslaget blev godkendt.  
 

Desuden blev på HB-mødet foreslået tre modeller, hvor konsekvenser skal undersøges før 2012-
sæsonens første HB-møde.  

A. Når sæsonen er ved at være afsluttet, dvs. efter sidste DM-løb, kan der uddeles frilicenser. 
B. Forslag til frilicens for alle nye micro, det første år. 
C. Forslag til frilicens for alle nye, det første år. 

 
Licens og afgiftscirkulæret skal opdateres medio-december, således at det er klart til online-bestilling på 
nettet i starten af januar 2012. KMM udsender fil til opdatering til SK-formænd, for at få 
licenstyper/priser, løbsafgifter og banesynsafgifter på plads.  
Licenspriserne 2012 fastholdes på 2011-niveau. Deadline 15. december 2012. 
I Motocross arbejdes der for at prisen på maxi-licenser skal være ensartet i 2012 for MX for A-B og C. 
 

AJ
SJ

PBR
JH

HJB

9.  DMU Regnskab og Budget 2012 
Regnskab og budget blev gennemgået. Det samlede regnskab for 2011 ser fornuftigt ud, og efter 
november ser det ud til at komme ud med et fornuftigt overskud. 
Under budget blev det foreslået at der afsættes 150.000 kroner til ATK-arbejdet i budgettet 2012 (fra 
konto for DMU Udviklingsaktiviteter). Desuden blev det foreslået at afsætte yderligere 100.000 kroner 
til klubbernes ansøgningspulje. Det blev samtidig bemærket at DMUs afskrivninger på IT stiger i 2012, da 
DMU over de kommende år skal afskrive det nye Forretningssystem (DMUs medlemssystem). 
Budget 2012 opdateres med ovenstående og hermed blev HB Budget samt alle SK Budgetter 2012 
godkendt.  
HB stiller forslag til det kommende repræsentantskabsmøde den 3.. marts 2012 i Horsens, at der 

JB
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fastsættes en automatisk 5 % kontingent-stigning i DMU (det undersøges om DMU skal følge en mere 
officiel prisindeks regulering). Første år hvor denne regulering træder i kraft vil være pr. 2013. 
Baggrunden for forslaget er at få indført en automatisk reguleringsordning, som skal sikre en jævn 
kontingentstigning for at imødegå store hop med års mellemrum. 
 
Der afholdes et økonomievalueringsmøde på kontoret for en generel drøftelse af forbedringsområder 
for 2012. 
 

FU

JB

10.  Reglementsændringer 2012 
Forslag til rettelser til alment reglement blev gennemgået og med enkelte tilføjelser blev alt godkendt. 
Desuden blev der fremlagt specifikke forslag til indførelse af ændring i grenreglementerne ved 
brændstoftest, som SK`erne efter HB-godkendelse bedes gennemføre i deres respektive Sportsgrene. 
Essensen af ændringen er, at afsnittet der omhandler brændstoftest, flyttes fra alment reglement til 
grenreglementerne 
Desuden blev det foreslået at der foretages en generel ændring i ordlyden under alment reglement 
vedr. klubberne generelle pligt til fremsendelse af regnskab og referat fra afholdt generalforsamling. 
Ordlyden foreslås ændret således, at indsendelse af regnskab fjernes. DMU skal blot have tilsendt 
referater fra afholdt generalforsamling. DMU kan fortsat til enhver tid bede om fremsendelse af 
regnskab fra klubberne. 
 
Det er ikke lykkedes at få en endelig stillingtagen fra FIM til spørgsmålet om nakkekraver. DMU har i dag 
som krav, at der skal køres med nakkekrave i henhold til den enkelte grens specifikke reglement.  
Det er HBs holdning, at nakkekraver, ud fra de erfaringer som foreligger, har en sikkerhedsmæssig værdi 
og at det derfor fortsættes og håndhæves hvor nødvendigt. 
 

11.  IT Udvikling og status 
DMUs prioriterede projektliste for IT 2012 blev gennemgået. Listen består af følgende projektet: 

- Forretningssystem: Licensrykkere, Godkendelser (meritstruktur) 
- Nyt DMUsport.dk 
- DT-Speedway (afløser for LAP) 

- Elektronisk DMU-licenskort 
- BMX online-løbstilmelding (skal igangsættes fra og med sæsonen 2012) 

 

KMM

KMM / LO

12.  DMU Code of Conduct  
- Drøftelse af håndtering af personlige sager rykkes til næste HB møde 

 
13.  Dansk Motorsports Award 

KMM orienterede om Dansk Motorsport Award (DMA) som bliver afholdt den 1. februar 2012, kl. 20-
22:30 i Cirkusbygning, København. 
DMA afvikles af eventfirmaet CEC for den to - og firehjulede motorsport. DMA afvikles af parterne CEC, 
DASU og DMU. DMA består af en serie kategorier, i alt 12, hvoraf de tre er fælles. Nogle af kategorierne 
er ”åbne”, og vinderne kåres af dagbladet BT’s læsere ved afstemning. Andre af kategorierne er 
”lukkede”, og vinderne kåres af DASU eller DMU. 
Indstillede kandidater udpeges af panel sammensat af kategorisponsoren, der også bestemmer 
præmisserne for kåringen. Det er aftalt at DASU og DMU skal være repræsenteret i alle paneler med 
min. en udpeget sagkyndig. 
 

- DMU priser: Speedway, Motocross, Road Racing, Årets MC-sportskører. 
- DMU/DASU fællespriser: Årets Motorsportstalent, Årets Motorsportsevent, Den grønne pris 

 
DASU og DMU går som om invitation af VIP-personer, samt pressemeddelelse om eventen. 
 

HJB/KMM

14.  DMU jubilæum 2014 
KMM orienterede om status fra Historisk Udvalg, samt DMU Jubilæum 2014. 
Historisk Udvalg har fået et nyt kommissorium med fokus på indhentning og katalogisering af materiale 
fra hele DMUs historie. Udvalget er et permanent udvalg nedsat under Hovedbestyrelsen/FU med 
deltagelse af DMUs generalsekretær. 
Yderligere aktiviteter besluttes ved første HB møde i 2012 som omhandler at stå for planlægning af 
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aktiviteter, herunder en bog, til DMUs 100 års jubilæum i 2014.  
Alle bedes overveje ideer til fejringen af jubilæet og klubberne opfordres også til at indsende ideer til 
DMUs General Sekretær. 

 
15.  Internationale sager 

Der er afholdt UEM management council-møde i København med DMU som arrangør. For tiden er der 
desværre et ikke et specielt konstruktivt forhold mellem UEM og FIM, hvilket i høj grad skyldes 
personspørgsmål. Der arbejdes kraftigt for at dette løst. 
Der er i starten af december afholdt General Assembly i Estoril med deltagelse af JB, NMN og KMM. 
Mange af landende var ikke fremmødt, p.g.a. et nyt koncept, hvor tidspunktet ligger sidst på året. FIM 
forventer selv, at det nye tidspunkt blot skal have sin tid. Ved årets General Assembly var der ikke valg til 
FIMs hovedbestyrelse (Management Council).  
FIMs mangeårige CEO (Generalsekretær) Guy Maitre stoppede efter 33 år i FIM, og arrangementet var 
præget af afskeden, hvor DMU deltog i fællesgave med de øvrige nordiske lande.  
 

JB

16.  Repræsentantskabsmøde 2012 
DMU repræsentantskabsmøde 2012 bliver afholdt den 3-4. marts i Horsens, Bygholm Park. 
Der bliver udsendt invitation til klubberne primo januar. 
Forslag skal være sekretariatet i hænde senest: 10. februar 2012.  
Sekretariat udsender materiale til klubberne senest: 17. februar 2012 
(Materialet indeholder: Opstillingslister for alle valg. Indkomne forslag opdelt efter tilhørsforhold. DMU 

regnskab, samt de grenspecifikke regnskaber og budgetforslag.) 

 
På valg er: 

HB Næstformand Ole Hansen – villig til genvalg 
SK OffTrack Formand: Hans Jørn Beck – villig til genvalg 
SK MotoCross Formand Anders Johansen – afventer endelig stillingtagen 
SK Speedway Bestyrelsesmedlem Jens Lund – genopstiller ikke 
SK RR/DR Bestyrelsesmedlem – én åben post 
SK BMX Bestyrelsesmedlem – Lars Ostenfeldt – villig til genvalg 
SK BMX Bestyrelsesmedlem – Bjarke Rolfing – trækker sig ét år før udløb  

 
17.  Næste møder 

Årsplan for møder blev udleveret til alle. 
 
HB 01-12: 09.02.2012 
HB 02-12: 02.03.2012 
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Bilag 1 

DMU Prioriterede Aktiviter og Målsætninger 2012-2013

KERNEOMRÅDE Aktivitet Målsætninger

Sport 1 Kampagne ”Børn og Sport” 

Sportslig God Optræden

 - Opfølgningskampagne om Børn og Sport

 - Kampagne for God Sportsl ig Adfærd (for al le)

2 Åbent Hus arrangementer  - Gennemføre Åbent Hus arrangementer i 2012 i  al le grenene

3 RR - back on track  - Stigning i  l icenser i forhold til  2012

4 Speedway  - Stigning i  l icenser med fokus på micro og mini  i  forhold ti l 2012

5 MotoCross  - Stigning i  l icenser med fokus på micro og mini  i  forhold ti l 2012

6 Elektrisk Motorsport  - Udarbejde anbefalinger ti l udvikl ing af elmotorsport i  DMU

7 ECO Enduro 2011  - Gennemføre ECO Enduro 2012 (VM?)

8 BMX   - Etableret 3 nye baner med tilhørende klubstruktur

9 Micro Sport i  DMU  - Udarbejde langsigtet strategi for micro sport i  DMU

 - Udarbejde handlingsplan for micro sport i  DMU (revision og udvikling)

Klubudvikling 1 Klubtræneruddannelse  - Klubtræneruddannelses kurser 1/2

2 Projekt DMU Aldersrelateret 

Trænings Koncept

 - Forprojekt (Projektbeskrivelse, økonomi og Projektorganisation fastlægges)

 - Detaljeret projektplan udarbejdet og godkendt

3 Klubudvikling  - Indgå xx Klubudvikl ingskontrakter (med klare mål/aktiviteter)

4 Klublederudvikling  - Klublederuddannelsesmoduler beskrevet og igangsat

 - Klublederhåndbog (drejebog) 

5 Foldere og Informationsmateriale  - Opdatering af foldere, hvordan kommer jeg i gang

5 Samarbejde med El itekommuner  - Indgå Talent- og El iteklubudviklingskontrakter med prioriterede klubber

Miljø og Sikkerhed 1 Sikkerhedsudvikling  - Etablere DMU Sikkerhedsudvalg

 - Udarbejde DMU Sikkerhedsstrategi , Målsætning og Aktivitetsplan 2012-2015

2 Miljøudvikl ing  - Omstrukturere Miljøudvalget og opgaver

 - Ansættelse af DMU Miljøkonsulent

 - Revision af Vejledningen for Motorsport

 - Udvikling af revideret grundlag for lydberegninger fra motorsportsbaner

3 Grønt Forbund  - Bevare godkendelsen som Grønt Forbund

1 Talent- og Eliteudvikling  - Sikre at Talent og El itemålsætninger opfyldes

 - Målsætninger og delmålsætninger er fastlagt for al le individuel le

 - Talent- og El iteorganisation og struktur og økonomi 2013

SUPPORTOMRÅDE Aktivitet Målsætninger

1 Partnership  - Etablere partnershipkontrakt med firma xxx 

2 Udsti ll inger  - Udstill l ing ved Supercross Herning

 - Udstill l ing ved Speedway i Parken

Politisk Indflydelse 1 Etablere politisk netværk på lokalt - 

og landsplan

 - Etablere database over netværk

2 Synl iggøre DMU lokal  / landsplan  - Brugerundersøgelse i klubberne (forventninger/ideer)

 - Aktititetsplan udarbejdet på baggrund af brugerundersøgelse

1 IT Forretningssystemet  - Fuld integrering

 - Kompetenceudvikl ing (registrering af baneprøver)

 - Licensrykkere integreret i Forretningssystemet

2 Elektronisk Licens  - Indføre elektronisk licens fra og med 2013

3 DMU Sport Internet  - Udvikling af hjemmesiden - kort/langt sigt (opdatere mål)

4 BMX Løbstilmelding on-l ine  - Udvikle og indføre elektronisk ti lmelding fra og med 2012

5 DT Speedway (IT Adm.)  - Udvikle og indføre nyt IT system som erstatning for LAP fra og med 2012

1 Frivil lig Leder i DMU  - Udarbejde DMU Frivi llighedsstrategi

2  - Ansættelse af Informations- og Marketingmedarbejder

 - Fuldt integreret alle SK Opgaver i administrationen (Sportssekretærer)

 - Implementere Talent- og Eliteorganisation 2012

3 DMU's Organisation  - Revision / opfølgning af DMU's organisation, anbefalinger

4 Ti lfredshedsundersøgelse  - Klubledertil fredshedsundersøgelse

5 Touring samarbejde / muligheder  - Udarbejde konkrete anbefalinger ti l videre forløb

6 DMU Organisations Håndbog  - Udarbejde en håndbog som giver en oversigt over alle forretningsgange i  

DMU
Økonomi 1 Økonomistyring 2012  - Forfaldne debitorer maksimalt kr. 300.000 (kvartalsmål)

2 Ny Licensstruktur  - Anbefaling skal udarbejdes (senest juni  2012)

3 Klubkasserer uddannelsesmodul  - Udvikling af uddannelsesmdoul og afvikl ing af kursus (april )

Marketing, 

Sponsorer

og Partnership

Talent- og 

Eliteudvikling

Organisations-

udvikling

Kommunikation og 

Information

Professional isere DMU og DMU´s 

forretningsgange

 


