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Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde  
 
HB Møde:  03-12 
Mødedato: 03-04-2012 
Til stede:   Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), 

Hans Jørn Beck (HJB), Palle Lind (PL), Asger Petersen (AP), Poul Hjorth (PH),  
Svend Jacobsen (SJ), Peter Kirkegaard (PK), Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS) 

Afbud:   Søren Møller Ebbesen (SME), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM) 
Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato:  07-04-2012 
 

 
1.  Velkomst 

Der blev budt velkommen til det første møde efter Repræsentantskabsmødet og en speciel 
velkomst til de nye medlemmer af Hovedbestyrelsen Hans Storm (BMX) og Peter Kirkegaard 
(SP). Ligeledes tillykke til Lars Ostenfeldt med valget som ny formand for BMX. 
Samtidig vil Hovedbestyrelsen gerne takke Pia Buth Rasmussen for et stort og engageret 
arbejde for BMX i mange år og den store indsats for dansk BMX. 
 

 

2.  Konstituering af Hovedbestyrelsen 
Ole Hansen blev udpeget som Næstformand for ét år og Niels Munk som medlem af 
Forretningsudvalget sammen med Ole Hansen, Kenneth Majkjær og Jørgen Bitsch. 
 

 

3.  Referater til godkendelse  
 HB 02-12, Godkendt 

PH opdaterede kort omkring sagerne omkring afgifter og der udarbejdes en artikel til ét af 
de kommende numre af MotorBladet omkring status og væsentlige ændringer i 2011. 
DMU går kun ind i sager hvor der er principiel karakter da DMU ikke kan føre sager for 
enkeltpersoner. Poul Hjorth er kontaktpersonen og vi anvender også DIF´s jurist for 
yderligere juridiske rådgivninger.  
Det overvejes at tage kontakt til Rideforbundet for at høre om deres erfaringer og situation. 
 

 
 
 
 
 
 

PH 

 FU 02-12, Godkendt 
De enkelte punkter indgår i dagsordenen for HB mødet og dette referat. 
Der indkaldes til næste møde i IT Gruppen om Elektronisk Licens. IT Arbejdsgruppen 
deltager samt repræsentanter fra MX (fremsendes til KMM) 
 

 
 

AS 

 MX Opdatering 
Der er afholdt møde i den nye SK og ligeledes med Sportsudvalgene og opgaverne er 
fordelt. Referat følger snarest. Der er ligeledes i disse møder drøftet kommunikation og 
retningslinjer for referater.  
Der blev informeret om en sag fra Hadsund hvor en dommer i den forgangne weekend blev 
kraftigt chikaneret af en deltager som efterfølgende blev bortvist. Sagen behandles i MX for 
yderligere sanktioner. 
 

 
 
 
 

AS 

 SP Referat 27-03-12, Godkendt 
Det skal ændres i referatet at der udpeges en dommer til Fritte Cup af SK.  
Den nye turneringsform er under indførelse og SK forventer en positiv udvikling i 2012 med 
de nye tiltag.  
Der er truffet aftale med Kanal Sport som vil bringe ca. 20 udsendelser fra udvalgte 
ligamatcher. Det vil være som Live Stream og det kan ses på nettet med YouSee. 
Det nye IT turneringssystem for Speedway er fortsat under endelig udvikling og tests og 

 
SJ 

 
 
 
 

JB 
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processen har ikke været tilfredsstillende. Dette drøftes nærmere på kommende møde i IT 
Arbejdsgruppen for at lære af erfaringerne og processen i Speedway. 
Det forventes at systemet fungerer til sæsonstart og alternativt er der udarbejdet back-up 
planer. 

 
 

PK 
 
 

 RR-DR Referat 22-02-12, Godkendt 
NM SOC er nu endelig afklaret med arrangører og datoer. Ligeledes er det afklaret med 
UEM at denne turnering er kvalifikationen til EM, og at serien styres af NMC.  
Der er etableret en ny bestyrelse omkring RR Herning hvilket er en meget positiv udvikling. 
Ole Blædel er nu involveret i det videre arbejde med klubben. 
Processen og problemerne med klublukninger blev drøftet og det er vigtigt at fremhæve at 
der skal være klare og tydelige processer med en langt hurtigere kontakt og drøftelse med 
den enkelte klub omkring økonomien for at sikre klubben, medlemmerne og DMU bedst 
muligt og undgå økonomiske tab. Se punkt senere. 
  

 

 OffTrack 
Sæsonen er i fuld gang og der er allerede afviklet 6-8 arrangementer med en rigtig god 
deltagelse. Antal aktive medlemmer er i fortsat rigtig god udvikling. 
Der er etableret et nyt Enduro område i Nordsjælland. 
Der aftales møde mellem HJB og OH for en nærmere drøftelse af Justitsministeriets 
cirkulære om afholdelse af Motorløb i forhold til OffTrack og reglementerne.  
Der er indgået aftaler mellem SK RR  og SU  SuperMoto for afviklingen af stævner i 2012 og 
dette evalueres ved sæson afslutningen med henblik på aftaler for 2013. 
 

 
 
 
 

HJB / OH 

 UU Referat 26-03-12, Godkendt 
Oplægget til den nye officials struktur blev principielt godkendt, dog skal den enkelte SK 
gennemgå oplægget i detaljer og sende kommentarer til JH senest 18-04-12.  
Herefter igangsætter UU planlægningen af indførelsen af den nye struktur som vil tage 
mere hensyn til behovene og ønsker i den enkelte gren. 
Der skal sættes yderligere fokus på planlægningen af Klublederuddannelsen i efteråret 
2012. Processen følges op med Ole Blædel. 
Første Hjælps Kurser skal i 2012 afvikles af klubberne. DMU vil i forbindelse med 
aktiviteterne i Sikkerhedsudvalget undersøge mulighederne for at indgå samarbejde 
omkring dette i 2013. 
Der er nu oprettet en Facebook Gruppe omkring DMU´s uddannelser som koordineres af 
Hanne Thomsen. 
 

 
AS, SJ, 

HJB, LO 
 
 

JH 
 

 Politisk Aktivitetsudvalg 01-12, Godkendt 
Det opdaterede kommissorium blev godkendt. 
 

 

 Referater fra Repræsentantskabsmøder 2012 
MX – Godkendt 
OT – der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde da Lars Christoffersen efter det 
ordinære repræsentskabsmøde har trukket sig fra Sportskommissionen og er nu medlem af 
Sportsudvalget. HJB / Kasper indkalder snarest. 
BMX – Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde er afholdt og der er valgt en ny bestyrelse. 
Referat følger. 
 

 
 

HJB 

4.  DMU Repræsentantskabsmøde 2013 
I fortsættelse af Repræsentantskabsmødet 2012 drøftede HB forskellige ideer og 
muligheder for at fortsat udvikle Repræsentantskabsmøderne i DMU og ikke mindst sikre at 
den demokratiske proces bevares. 
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Følgende kommentarer og ideer vil blive behandlet af FU, med fremlæggelse af 1-2 forslag 
på HB 04-12 møde i juni måned. 
 

• Det er vigtigt at vi sikrer den demokratiske proces og at dette forklares / 
markedsføres bedre da der er flere klubber som ikke ser DMU´s - 
Repræsentantskabsmøde som en væsentlig del af den demokratiske proces.  Vi skal 
sikre den nødvendige respekt for demokratiet og det er således vigtigt at den 
enkelte klub møder op og deltager i processen og ikke fravælger den politiske 
indflydelse som er en del af klubbens ansvar. 

• Det skal være mere interessant at komme til DMU´s Repræsentantskabsmøde. Det 
skal for god ordens skyld bemærkes at opbakningen til de grenspecifikke 
repræsentantskabsmøder var god i 2012. 

• Der skal være en mere tydelig linje fra Klublederseminaret til Repræsentantskabs-
møderne. 

• Der skal satses på bedre oplæg til præsentation af nogle temaer til diskussion – og 
dermed sikre mere debat på møderne. 

• Fordele / ulemper ved at invitere klubbens formand gratis skal afdækkes. 
• Fordele / ulemper ved at afvikle Repræsentantskabsmøderne på én dag skal 

afdækkes og ligeledes i forhold til Klublederseminaret.  
• Fordele / ulemper ved at hæve Niveauet for festen om aftenen skal vurderes 

inklusiv f.eks. Hædringen af Årets Klub hvor ”alle de nominerede skal 
præsenteres……” og det skal ligeledes markedsføres som en hædring af de frivillige 
ledere 

• Bedre invitation / marketing omkring arrangementet 
• Det bør overvejes fast at skifte mellem forskellige steder til repræsentantskabs-

mødet for at give deltagerne ”nye” oplevelser.  
• Mødepligt overvejes men ses umiddelbart ikke som den optimale udvikling.  

 

FU 

5.  Udpegning af Udvalg 
Se bilag 1 for udvalg og medlemmer under HB 
Endeligt Sikkerhedsudvalg og Arbejdsgrupper offentliggøres efter møde der afholdes 16/4 
Alle udvalgene under de enkelte SK er fastlagt og udsendes via referater fra den enkelte SK. 
Hjemmesiden opdateres snarest med ideer modtaget fra Martin Skov Jensen om flere 
detaljer på de enkelte udvalgsmedlemmer. 
I forbindelse med Internationalt Udvalg vil der snarest blive indkaldt til et møde hvor den 
fremtidige struktur for det internationale arbejde skal fastlægges. Der skal sikre en klar 
opdeling af det politiske og det operationelle og specielt sikre en tættere kontakt med den 
enkelte SK. 
 

 
 
 

KMM 
 
 

NMN /  
JB 

6.  Strategi og Fokuspunkter 2012 

DMU´s Handlingsplan blev kort gennemgået og specielt med fokus på de mange licenser 
der allerede er tegnet i 2012 for alle grenene. Der er generel fremgang alle steder og vi 
håber naturligvis at dette ikke ”kun” er pga. den milde vinter. 
Der er desværre ikke en endelig afklaring på den partnership aftale, men det forventes 
afsluttet indenfor den kommende periode. 
 

 
 
 
 

HJB 

7.  Nyt fra Administrationen 
Det nye IT Forretningssystem har nu været live i et par måneder og de fleste fejl er rettet. 
Processen har været meget stram og det har været en stor opgave for administrationen at 
sikre at sæsonen har kunnet starte uden de helt store problemer.  
Tilmeldingen af udenlandske kørere er nu også løst i systemet. 
Der afholdes møder med klubrepræsentanter / kasserer i april måned (se indkaldelse på 
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hjemmesiden) hvor systemet gennemgås i detaljer og ikke mindst de mange muligheder.  
Der er naturligvis også mulighed for at få en generel drøftelse med administrationen 
omkring den daglige drift.  
Klubberne bedes sikre at tilmelde mindst én til disse møder. 
BMX on-line er nu også igangsat men også her skal processen drøftes nærmere på 
kommende IT Arbejdsgruppe møde. 
 

 
 
 
 

JB 

8.  Økonomi og regnskab 
Der skal snarest udarbejdes præcise procedurer og retningslinjer for styring af vore 
debitorer. Disse vil være klar senest 20. april. Disse skal blandt andet sikre at DMU hurtigt 
kan følge op og etablere et samarbejde med den enkelte debitor omkring afviklingen af 
gælden. 
Der er udarbejdet en oversigt over hvad der udsendes hver måned til de budgetansvarlige 
og ligeledes datoer for disse udsendelser. Dette inkluderer oversigten over debitorerne så 
vi sikrer at den enkelte SK er tæt på udviklingen af klubberne.  
Ole Hansen er ansvarlig for dette område i Forretningsudvalget. 
Nærmere information omkring DMU’s ansøgning til DIF for årligt tilskud og nøgletal 
fremsendes til LO. 
 

 
KMM/ 

OH 
 
 
 
 
 
 

JB (SNA) 

9.  Information fra Speedway Arbejdsgruppen – DSL Speedwayligaen 

Arbejdsgruppen ledes af Peter Kirkegaard og rapporten forventes 1. maj 2012 med 
anbefalinger til videre forløb og udvikling indenfor dette område.  PK gennemgik kort status 
for arbejdet og nogle af de områder fokuseres på i oplægget. 
Det er et vigtigt område for DMU at sikre at de økonomiske principper og krav er fastlagt 
for at sikre sportens udvikling i de kommende mange år. Dette omhandler ikke kun 
Speedway men alle vore aktivitetsområder og derfor vil der også tages hensyn til dette i 
rapporten.  
Oplægget drøftes nærmere på HB 04-12 mødet. 
 

PK 

10.  DMU Lederseminar 2012 
Der afvikles et DMU Lederseminar den 21. april for alle SK medlemmer og formænd for 
diverse udvalg. Seminarets formål er at sikre at organisationsstrukturen er kendt af alle og 
ikke mindst styrkelse af samarbejdet på tværs og internt i den enkelte SK.  
DIF Konsulent Dorthe O. Andersen deltager i seminaret. 
Invitationer udsendes snarest. 

 
 
 
 
 

JB 
 

11.  DMU’s Udviklingsaktiviteter 2012 (Bredde- og Udviklingsudvalget) 
Materialet til Åbent Hus arrangementerne er nu klar fra Bredde- og Udviklingsudvalget og 
der er udsendt information til alle klubberne og det koordineres ved Ole Blædel. 
Der er udarbejdet flotte plakater, Flyers, bruchurer osv som kan anvendes i 
arrangementerne og HB opfordrer alle klubber til at arrangere Åbent Hus arrangement i 
2012. Ole Blædel er behjælpelig med yderligere information. 
Der arbejdes fortsat med ”startpakker” i forbindelse med tegning af licens på Åbent Hus 
arrangementerne. 
Der er indkaldt til et Workshop og debatmøde omkring udviklingen af ”el sport” i DMU på 
Fjelsted den 23. april.  
Der udarbejdes oplæg til Micro Sport i DMU 2013 og fremover til HB 04-12 til en nærmere 
strategisk debat. Herefter skal det gennemføres af den enkelte Sportskommission i de 
kommende år. 
 

 
 
 
 
 
 

NMN 
 
 
 

NMN 

12.  Reglementsændringer 2012/2013 
Jura- og Reglementsudvalget er ved at udarbejde procedurer og tidsplaner for 2012 / 2013 
(og fremover) for ændringer, opdateringer og styring af dokumenterne.  
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Den enkelte SK gøres opmærksom på at hvis der sker ændringer gennem sæsonen skal 
ændringen klart fremgå af et referat med tilhørende forklaring og derefter offentliggørelse 
af reglementsændringen i henhold til reglementet. 
 

 
 

13.  New Media og DMU’s Hjemmeside 
Der afholdes møde med konsulent firma medio april i forbindelse med strategien og 
kommende opgaver omkring New Media. 
 
DMU’s Hjemmeside og fokus på forsiden skal generelt opdateres. 
Menupunkterne vil blive opdateret med fokus på de områder som nye/eksisterende 
medlemmer skal kunne finde hurtigt og nemt. Alle opfordres til at fremsende forslag og 
kommentarer til KMM. 
Ligeledes skal der indhentes tilbud på ændring af forsiden, sådan at nyhedsgrupperne 
fungerer på samme måde som på grensiderne (nyhederne er længere tid på forsiden). 
 

 
KMM / 

JB 
 
 

Alle 
KMM / 

FU 
 
 

14.  Internationale anliggender 
Kort information fra UEM Management Council møde. 
Der indkaldes til Internationalt Speedway koordineringsmøde snarest med deltagelse af SJ, 
NMN og Søren N Andersen. Mødet skal sikre koordinering og planlægning af 2012 men 
specielt 2013 sæsonen hvor der allerede nu er væsentlige ændringer undervejs herunder 
Champions League. 
 

 
 

JB 

15.  Mødekalender 2012 – 2013 
Der skal udarbejdes en mødeplan for alle HB, SK og ”væsentlige udvalgsmøder” for 2012-
2013. Dette skal sikre at alle er informeret og ligeledes at den enkelte sportssekretær kan 
deltage hvor det forventes. Datoer fremsendes til JB snarest og nærmere oversigt 
udarbejdes snarest. 
  

 
 

Alle 
KMM / 

JB 

16.  Næste Møde 
Afholdes 8. juni i København  
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Bilag 1 
 

Udvalg under Hovedbestyrelsen 2012-2013 
 
 

Udvalg Forretningsudvalg Talent og Eliteudvalg Miljøkoordinator Internationalt Udvalg Marketingsudvalg

Formand Jørgen Bitsch Jørgen Bitsch Niels Munk Niels Munk Hans-Jørn Beck

Medlemmer Ole Hansen Søren Andersen Dennis Bechmann Jørgen Bitsch Kenneth Majkjær

Niels Munk Svend Jacobsen Ejgil  Solkjær Lars Ostenfeldt

Kenneth Majkjær Asger Pedersen Bjarne Fjord

Hans-Jørn Beck Jørgen Jensen

Jesper Holm Peter Hansen

Lars Ostenfeldt Palle Lind

Udvalg
Jura- og 

Reglementsudvalg
Uddannelsesudvalg

Bredde- og 

Udviklingsudvalg

Politisk 

Aktivitetsudvalg
Sikkerhedsudvalg

Formand Ole Hansen Jesper Holm Niels Munk Jørgen Bitsch Jørgen Bitsch

Medlemmer Jann Rünitz Niels Frode Sølvsteen Ole Blædel Ole Hansen Peter Kirkegaard

Niels Frode Sølvsten Joy Nordkvist Hans Storm Dennis Bechmann Linette Pedersen

Mogens Voigt Martin Skov Jensen Lene Skovsgaard Svend Conrad Jan Mandelid

Palle Lind Hanne Thomsen Jens Olaf Henson Kenneth Majkjær Poul hjorth

Pia Dal lPetersen Dan Ertmann Poulsen Niels Hansen Øvrige

Ken Eisel Jesper Holm medlemmer

fastlægges i april  


