Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)
Møde:
Mødedato:
Til stede:

03-14
01.04.2014

Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær
Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW), Asger Pedersen (AP),
Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn Beck (HJB), Anita Silkjær (AS), Jesper Holm (JH),
Palle Lind (PL), Stefan Kristjansson (STK), Brian Berthelsen (BB).

Referent:
Kenneth Majkjær Mikkelsen
Dato:
16.04.2014
___________________________________________________________________

Ansv.

1.

Velkomst
JB bød velkommen til det første heldagsmøde for Hovedbestyrelsen. Der bliver to
af slagsen i år, og tanken er at der skal være mere tid og fokus på de enkelte
punkter.
De nye medlemmer i bestyrelsen blev budt velkomne, Stefan Kristjansson
(Formand SK Speedway), Brian Berthelsen (Bestyrelsesmedlem SK Speedway) og
Lene Skovsgaard (Bestyrelsesmedlem SK Motocross). Ligeledes velkomst til Poul
Hjorth som nyt medlem af Hovedbestyrelsen.
I løbet af Hovedbestyrelsesmødet deltog DIF-Bestyrelsesmedlem Niels-Christian
Levin Hansen (NC), som for første gang var med ved et DMU HB-møde.
Der var tale om et dialog-møde, som ligger i forlængelse af DIF`s ønske om at
komme tættere på Specialforbundene.
Niels-Christian arbejder i DIF-bestyrelsessammenhæng med emnet miljøpolitik og
kommer selv fra faldskærmssporten, hvor dette også er en udfordring. Og derfor
har NC da også dette emne hos nogle af de specialforbund hvor han er DIFkontaktperson.
Det helt store som optager DIF lige nu er en ”Udredning om Idrættens Økonomi”.
Idrætten får samlet set ca. 900 millioner fra staten, dvs. danske spil. Af disse
modtager DIF direkte ca. 290 millioner og DGI nogenlunde det samme. Der har i
gennem flere år været søgt en tilnærmelse mellem de to hovedorganisationer i
Idrætten. Og NC gennemgik den handlingsplan, som de to organisationer er gået
sammen om, 25-50-75-planen. Desuden blev det omtalt, at de enkelte
specialforbund skal have færdiggjort deres eget eksempel på ”Etiske
retningslinjer for Matchfixing”. DMU har implementeret Matchfixing i
reglementerne, men mangler de etiske retningslinjer. Jesper Frigast fra
Matchfixingssekretariatet kan kontaktes for at få retningslinjerne på plads.
Deadline for at få dette på plads er den 1. maj 2014.
NC gennemgik desuden, at der i forhold til den nye Skolereform er en del at
arbejde med, da der skal findes kommuner og skoler at samarbejde med.
DIF ved pt. ikke hvordan samarbejdet kommer til at se ud. Men der arbejdes ud
fra en målsætning om at opstille 5 pilotprojekter – som kan fremlægges som
tilbud for samarbejde i forhold til konkrete kommuner. Specialforbundene skal
være med til at byde ind på eventuelle pilotprojekter her. Kontaktperson i DIF
omkring dette er Poul Broberg.
DIF tilbyder en introduktionsdag til nye bestyrelsesmedlemmer i
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Specialforbundene. Introduktionsdagen tager bl.a. fat på følgende:
- Hvad og hvem er DIF?
- Hvor vil DIF hen?
- Hvilket ansvar følger med at modtage Tips-midler?
I forbindelse med NC`s besøg blev emnet ”farlig sport” taget op. Motorsporten er
underlagt at tegne egne specialforsikringer. Dialogen gik på, om det kunne være
relevant at række hånden ud efter andre forbund, som arbejder med dette. Det
blev diskuteret om DIF kunne være facilitator for en proces hvor man forsøger at
hente et samlet tilbud.
DMU kontakter DIF`s jurister om dette.
2.

KMM

Siden sidst
a. Formanden
JB takkende alle for et vellykket Repræsentantskabsmøde og fejring af
DMU´s 100 års Jubilæum.
JB kommenterede, at dette HB-møde var det første efter årets
repræsentantskabsmøde. To af de primære punkter i løbet af 2. kvartal er
igangsætning af det arbejde som følger af DMU`s aktivitets- og
handlingsplaner.
Desuden er der et vigtigt valg i FIM Europe i Juni-måned hvor
præsidentposten i det internationale forbund er i spil. Og det kan få en vis
indflydelse også på DMU`s muligheder fremadrettet.
Der er et par sager i spil i forhold til det nye Disciplinærnævn, heraf en
enkelt helt konkret i motocross.
Det er desværre endnu engang nødvendigt at der skal fokuseres på
Fairplay, ikke mindst i forbindelse med sæsonopstarten og det er den
enkelte stævneleder/dommer som har ansvaret for dette.
Der blev uddelt gavekort til tre MC-køretekniske-kurser for gadecykler, fra
Danske Motorcyklister (DMC), ved Repræsentantskabsmødet. Det blev
foreslået at disse skulle uddeles til klubberne i forbindelse med evt.
”præmiering” I løbet af året. Der arbejdes videre med ideer.
Under dette punkt blev det også drøftet, at vi skal sikre optimal
information til klubberne på repræsentantskabsmøderne ved afstemninger
så vi sikrer at alle kender afstemningsprocedure.
General Sekretæren, herunder bl.a. ny hjemmeside
KMM orienterede om at DMU`s Jubilæumsbog er i salg via DMUs
sekretariat til en speciel medlemspris på 249,- kr (+porto). Desuden er
der indgået aftale med selskabet Veterania, som kommer ud til messer og
markeder. Offentligt salg sker til en aftalt udsalgspris på 399,- kroner
(+porto). Jubilæumsbogen er udsendt til en række medier herunder
Veteranposten og regionale DVM-afdelinger.
Den 25. april er der Reception i Idrættens Hus. I den forbindelse bliver der
indhentet tilbud på to Montrè – som skal placeres overfor Kongressalen,
med de to gyldne hjelme som DMU har i sin varetægt.
Dette vil kræve forsikring og at montrene er indbrudssikre.
DMU har i Jubilæumsåret fået en henvendelse omkring renovering af
tidligere DMU-præsident Ove Bendix` (1924-1932) gravsten på Holmens
Kirkegaard. Ove Bendix var præsident i en meget stormombrust periode og på gravstenen står mejslet hans gerning som DMU-præsident
(formand). DMU vil give et tilskud til denne renovering og der vil blive
udarbejdet en artikel til MotorBladet med fokus på Ove Bendix
præsidentperiode.
Forretningsudvalget har i samarbejde med SK Motocross aktiveret
Side 2 af 14

JB

Ansv.
tilbuddet om DMCU træningsbevis samt LUKS/Ungdomsskole
tillægsforsikring. Fra start har der været en del interesse omkring begge.
Forskellen er dog, at LUKS i udgangspunktet har været positive overfor
tillægsforsikring, mens DMCU har været svære at få i dialog om egenforsikring af DMCU-kørere ved DMCU Træningsbevis i DMU-regi.
Der vil blive udarbejdet et nyhedsbrev (evt. også som en artikel i
Motorbladet), som konkret fortæller ”den gode historie” fra en lokal klub
(Slagelse MX) der har etableret et godt og konstruktivt samarbejde med
den lokale ungdomsklub (LUKS).
DMU`s nye hjemmeside er kommet ret smertefrit i luften. De ansatte som
løbende vedligeholder hjemmesiden har været på op følgende kurser, hvor
nye funktioner bliver implementeret. Løbende bemærkninger omkring
uhensigtsmæssigheder ved den nye hjemmeside kan sendes til DMU`s
informations- og marketingsmedarbejder Martin Gunnar Thenning.
3.

MGT

Konstituering
a. Udpegning af Næstformand
JB foreslog Ole Hansen til at forsætte på Næstformandsposten.
HB godkendte indstillingen.
b. Udpegning af tværgående udvalg under Hovedbestyrelsen
JB indstillede Poul Hjorth til forretningsudvalget.
HB godkendte indstillingen.
Talent og Eliteudvalg:
Et fast nedsat udvalg – som følger af DMU`s vedtægter, dvs. alle
formænd, Sportschef og DMU formand.
Juraudvalget:
Ole Hansen (formand), Kasper Darfelt, Mogens Voigt.
HB godkendte indstillingen.
Uddannelsesudvalget:
Jesper Holm (Formand), Niels Frode Sølvsteen, Joy Nordkvist, Martin Skov
Jensen, Hanne Thomsen og Pia Dall Petersen.
HB godkendte indstillingen.
Sikkerhedsudvalget:
Jørgen Bitsch (Formand) BMX: Keld Ebbesen, SPW: Leif Petersen. RR: Jan
Mandelid. MX: Asger Pedersen. OFT:mangler.
Udvalgets primære opgaver bliver tværgående koordinering og fokus på
overordnede prioriteringer. Torben Nødskov og Erling Christiansen
forventes derfor at indtræde i Sikkerhedsudvalget under SK Motocross.
HB godkendte indstillingen.
Marketings-udvalget:
I første omgang Hans Jørn Beck (Formand) og Hans Storm (HS), som
kommer med forslag til nyt kommissorium for udvalget.
HB godkendte indstillingen.
Miljøudvalg:
Jørgen Bitsch (formand), Dennis Bechmann (RR), Kern Lærkholm
(sekretariat), Kenneth Majkjær Mikkelsen (sekretariat), Jesper Rasmussen
(MX), Leif Petersen(SPW), mangler (BMX).
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HB godkendte indstillingen.
c. Udpegning af arbejdsgrupper: IT, Organisationsudviklings- og
økonomistruktur
Den eksisterende IT-arbejdsgruppe er nedlagt.
I stedet udarbejdes kommissorium for en ny arbejdsgruppe:
DMU's IT Forretningsudviklingsarbejdsgruppe.

JH,
STK

Der er behov for et mere forretningsmæssigt fokus for den siddende ITarbejdsgruppe, og et mindre teknisk fokus. Pt. skal der arbejdes videre
med de projekter som er sat i søen, og med de projektledere som er
udpeget. Der skal hurtigst muligt udarbejdes en oversigt over aktiviteter,
tidsplaner og omkostninger.
Den nye arbejdsgruppe indkaldes snarest for at udarbejde forslag til
videre forløb i 2014 med udgangspunkt i de prioriterede IT aktiviteter
2014. Herunder skal også drøftes Facebook strategi (se kommentarer
senere under RR), back-up af e-mails og dokumenter på DIF´s Ekstranet.
Nyt udvalg består af:
Jørgen Bitsch (formand), Kenneth Majkjær Mikkelsen, Ole Hansen, Jesper
Holm, Stefán Kristjánsson.
HB godkendte indstillingen.
Organisationsudviklingsudvalg:
Jørgen Bitsch (formand), Jesper Holm, Kenneth Majkjær Mikkelsen, Stefán
Kristjánsson.
HB godkendte indstillingen.
Økonomistruktur-udvalg:
Jørgen Bitsch (formand), Ole Hansen, Kenneth Majkjær Mikkelsen, Hans
Storm, Asger Pedersen.
HB godkendte indstillingen.
d. Udpegning af DMU`s Disciplinærnævn
Poul Hjorth (formand), Svend Jacobsen (SP), Mogens Voigt (OT), Lars Bo
Rasmussen (MX), Jens Olaf Hersom (RR/DR), Johnny Winther (BMX)
Sagsbehandler udpeges fra sag til sag af formanden.
Der udarbejdes en rapport til september over de sager som der har været.
HB godkendte udpegningen.
e. Opgavefordeling Hovedbestyrelsen
Presse: Jørgen Bitsch
Økonomi: Jørgen Bitsch
Jura: Ole Hansen
Miljø: Jørgen Bitsch
Frivillighedskoordinator: Ole Hansen
International koordinator: Jørgen Bitsch
f.

Status for den enkelte Sportskommission og Sportsudvalg
BMX:
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Sportsudvalg: Joy Nordkvist (formand), regioner skal vælge egen
repræsentant.
Sikkerhedsudvalg: Keld Ebbesen (formand).
SPW:
Reglementsudvalg: Thomas Schack (Formand)
Rundbaneudvalg: Rudi Hansen (Formand)
Rekrutterings- og Udviklingsudvalg: Charlotte Mastrup (Formand)
Teknisk udvalg: Ole Jacobsen (Formand)
TA DT/DSL: Thorkild Vestergaard (Formand)
Banesyn, Miljø- og Sikkerhedsudvalg: Leif Petersen (Formand)
Voice of the Clubs: Thomas Schack (Formand)
Kalender: Thorkild Vestergaard (Formand)
Dommer og kursusudvalg: Niels Munk Nielsen (Formand)
Ligaudvalg: Stefan Kristjansson (formand)
RR/DR:
RR: Eva Kofoed (formand)
Mini RR: Vibeke Rosenskjold (formand)
Drag Racing: Jens Olaf Hersom (formand)
Super Moto: Thomas Uwe Jørgensen (formand)
MX:
Classic: Kurt vad (formand)
Mini Maxi: Anders Johanssen (formand)
Micro: Kenneth Frandsen (formand)
Quad: Niels Frode Sølvsteen (formand)
MX-Event: Martin Wigh Knudsen (formand)
Løbsadministration: Kim Hilkjær (formand)
Sidevogn: Jannick (formand)
Nummerstyring: Jann Rünnitz (formand)
Off-track:
Trial: Nicolai Schmidt (formand)
Enduro: Henrik Løvenskjold (formand)
Generelt gælder for alle udvalg under SK`er at der skal udarbejdes
retningslinjer til udvalgene med ansvar og kompetencer.
Desuden skal udvalgene inviteres med til næstkommende SK-møde.

JB
SK

g. Forventninger og principper
DMU´s organisation og specielt med fokus på ansvar, kompetencer og
forventninger blev gennemgået i detaljer og udsendes til
hovedbestyrelsens medlemmer sammen med DMU´s Code of Conduct.
Det er vigtigt at pointere at dette også skal afklares og drøftes mellem alle
SK, sportsudvalg og administrationen. Dette skal være med til at sikre at
vi er afstemte og har taget eventuelle uoverensstemmelser af vores
opgaver og ansvar inden dette bliver til et problem.
Ligeledes er det vigtigt at gøre opmærksom på de principper som hænger
sammen med åbenhed omkring eventuelle personlige interesser, og
dermed også vigtigheden af at træde ud af beslutninger hvor der kan
opstå habilitetsproblemer.

JB/
KMM

Materialet lægges ligeledes på DIF´s Ekstranet som 2014 Dokumenter.

KMM
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Der skal indhentes DMU Code of Conduct på deltagerne i HB.
Medlemmerne af bestyrelserne blev samtidig mindet om, at de ved valg
eller udpegning i DMU`s organisation - repræsenterer organisationen når
de er rundt i landet, når de taler med DMU`s medlemmer.
h. Opdaterede Organisationsdiagrammer
Der udarbejdes et opdateret dokument med Organisationsdiagrammer på
baggrund af ovenstående ændringer i Udvalg.

4.

KMM

JB

Økonomi og Regnskab
a. Kort opdatering regnskab 2014
DMUs budget for 2014 er lagt ind månedsopdelt i økonomisystemet,
hvilket betyder at der som sidste år kan ske en løbende
månedsopfølgning, således at kritiske afvigelser fanges i tide.
b. Aktiviteter og tidsplaner for månedsregnskaber 2014
Det blev kommenteret, at datoer/deadlines for hvornår der skal indsendes
afregningsbilag af områdeansvarlige til regnskaber skal overholdes, og at
det er de enkelte områdeansvarlige – som har ansvaret for at dette sker.
Vedhæftet indeværende referat:
Bilag 1 – Deadlines økonomi
Bilag 2 - Dokument med udsendelsesmatrix
Vedhæftet referat.

FU

KMM

c. Forudbetalinger for Speedway klubber 2014
Der blev i januar taget beslutning om at der skal ske forudbetalinger før
løb, for at undgå at der sker en opbygning af gæld i Speedway til DMU.
Beslutningen, som står ved magt, blev kort gennemgået og kommenteret.
d. Økonomisk udredning af ATK og BMX Talentcenter øst forbrug 2013 og
budget 2014
JB gennemgik ATK og BMX Talentcenter Øst – hvor der har været
forskellige spørgsmål til de specialprojekter, som der er. En af
konsekvenserne af den manglende gennemsigtighed i forhold til dette
projekt er, at der fremover ved projekter - oprettes en speciel kode i DMU
økonomisystemet, for de projekter som køres i løbet af året. Således at
udgifter omkring projekter relativt nemt kan trækkes ud af
økonomisystemet, på tværs af den sædvanlige kontoplan. JB undskyldte
det manglende overblik samt manglende data for at kunne se
sammenhængen mellem projektet og de anvendte beløb.
e. Økonomisk ansvar og kompetence
Alle medlemmer af Hovedbestyrelsen har et ansvar for at komme med
kommentarer hvis der er dette til de løbende månedsrapporter. I forhold
til fremsendte månedsrapport for Januar/februar blev det bemærket at de
områdeansvarlige skal fremsende tilbagemelding til Økonomimedarbejder
Jean Snitily, såfremt de ønsker at påpege eventuelle fejl.
5.

Sager til beslutning
a. Ændringsforslag Alment Reglement

Beslutning: 005-2014
Side 6 af 14

JS

Ansv.

Tilføjelse til tekst (med blåt)
01.172-01.175: Protest, klage og anke
Tvister om overtrædelser af nærværende almene reglement og DMU’s
reglementer behandles i 1. instans enten som en protest efter reglerne i pkt.
01.172 eller som klage efter reglerne i pkt. 01.173.
Beslutninger der er bestemt af vedtægterne og afgjort af HB skal ankes direkte
til DMU’s Ordensnævn i henhold til § 01.174.02.

Beslutning: 006-2014
Rettelse af tekst til (med rødt udgår)
01.172. Protest
Afsnit 1:
En protest afgives under afholdelse af et stævne. En protest vedrører
udelukkende afviklingen af den pågældende konkurrence og overtrædelse af
DMU’s specialreglementer.
Afsnit 9:
Protest kan ikke godkendes mod en afgørelse, som er truffet som en følge af
uregelmæssig start eller rækkefølge over mål.

Beslutning: 007-2014
Rettelse af tekst til (med rødt udgår – med blåt tilføjes)
01.173. Klage
Afsnit 1:
Enhver kører, official eller anden i den givne situation direkte involveret
person, som kan påstå sig forurettet af en beslutning, handling eller
forsømmelse i forhold til DMU’ reglementer, der ikke skal behandles som en
protest efter pkt. 01.172 kan indgive en klage og har ret til at få behandlet
klagen af DMU’s Disciplinærnævn.
Afsnit 2:
Der kan ikke indgives klager over forhold under afholdelse af et stævne, hvor
der kunne være indgivet en protest undtagen i særlige tilfælde, hvor det ikke
kan påregnes klageren, at klagen ikke blev indgivet som protest efter reglerne i
pkt. 01.172.
Afsnit 4-6:
En klage skal indeholde:
• Kortfattet beskrivelse af hændelsesforløbet / situationen
• Begrundelse for klagen med henvisning til overtrådt paragraf.
• Hændelsens tidspunkt
• Fremførelse af påstand
• Underskrift, dato og evt. licensnummer
Klage kan kun indgives mod et enkelt forhold.
Klagen skal afgives straks uden ugrundet ophold. Der gælder dog en
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forældelsesfrist på 90 dage fra hændelsen.

Beslutning: 008-2014
Rettelse af tekst til (med rødt udgår – med blåt tilføjes)
01.174. Anke
Afsnit 1-2:
Sager kan indbringes for en ankeappelinstans af en person eller organisation,
der var part i sagen i den tidligere instans.
Hvis sagens afgørelse påvirker tredje part, er denne dog også ankeberettiget.
I særlige tilfælde kan sager behandles, som indbringes af nogen, der har en
væsentlig interesse i den trufne afgørelse, selvom vedkommende ikke var part i
sagen i den tidligere instans.
Afsnit 6:
I ankesager, der behandles af DMU, skal alle indklagede personer eller
organisationer gives mulighed for at forsvare sig hhv. afgive kommentarer og
synspunkter.

Beslutning: 009-2014
Rettelse af tekst til (med rødt udgår – med blåt tilføjes)
01.176.01. Nævnets sammensætning
Afsnit 2:
Medlemmet der er udpeget af Hovedbestyrelsen er født formand for
Disciplinærnævnet.
Formanden sammensætter nævnet og sikrer hurtig igangsætning.
Det tilstræbes at sagsbehandlingstiden holdes inden for 14 dage.
Afsnit 3:
Der udpeges en sagsbehandler En formand udpeges blandt nævnets
medlemmer fra sag til sag blandt de deltagende medlemmer.
Til administration af nævnets sager, udpeges en sekretær blandt
administrationens medarbejdere. Sekretæren deltager ikke i voteringen.

Omkring ovenstående, blev emnet habilitetsproblemer for
nævnsmedlemmer diskuteret. Det er jf. reglerne altid muligt, at udpege
ekstra personer til udvalget, såfremt siddende personer har
habilitetsproblemer.
b. Teksten omkring muligheder for lydmålinger
Ordlyd bliver opdateret, og sendes rundt for kommentar, således at den
kommer med som godkendt i referatet.
Når denne er godkendt udarbejdes der et info notat og evt. en checkliste
til dommerne.
c. Licens og statsborgerskab
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Beslutning: 010-2014
Rettelse af tekst til (med rødt udgår)
01.100.3.
Afsnit 4:
DMU-kørerlicens kan endvidere udstedes til udenlandske statsborgere, der er
medlemmer af en dansk klub. Disse kan dog ikke indgå i resultatberegningen
ved individuelle konkurrencer om Danmarksmesterskaber, der ikke er
udskrevet som ”åbne mesterskaber”. DMU-kørerlicens udstedes af DMU til
danske statsborgere og til udlændinge med fast bopæl i Danmark med
gyldighed til alle konkurrencer under FIM/FIM-Europes, UECs, eller UCIs
autoritet.
I tilknytning til rettelsen blev diskuteret at en naturlig betingelse for DMUkørerlicensen var at personen blev frigivet fra sit eget lands union (FIM
FMN) og at vedkommende var medlem af en dansk klub.
Det blev desuden fastslået at vedkommende ikke kan blive dansk mester,
eller optage danske pladser til EM VM.
HB opfordrer Jura-udvalget vil komme med et forslag til bedre definition af
begrebet "Åbne mesterskaber / åbne Løb" til HB møde 04-2014, jf. forslag
fra PL.

OH

Det blev med reference til ovenstående også diskuteret, om det var muligt
at lave stramninger i forhold til teksten fra Alment reglement.
Det blev her konkluderet, at Alment reglement er en rammelov.
I specialreglementerne kan der ske stramninger/udvidelser af ordlyden fra
Alment reglement, men aldrig udvanding eller svækkelse.
d. Fordeling af omkostninger ved Internationale arrangementer

Beslutning: 011-2014
Standarddokument for Internationale Løb i DK (kontrakt), samt
Cirkulære blev godkendt.
Dog med ændringer under Banesyn – samt tilføjelser af internationale
organisationer.
Opdateret dokument udsendes til HB-medlemmerne.

KMM

e. CE mærkning og krav i sportsreglementerne

Beslutning: 011-2014
Krav om CE mærkning af tøj i reglementerne, skal fjernes, da det ikke altid
fremgår på tøjet om det er CE mærket, men blot kan konstateres på
producentens hjemmeside, og dermed ikke kan konstateres af dommeren på
dagen. Sportsreglementerne opdateres snarest for dette.
f.

En-dagslicens (til løb)

Beslutning: 011-2014
Det blev besluttet at indføre en én dagslicens til dem som i forvejen har en
træningslicens. Der oprettes en speciel licens i systemet (kvittering) som er
gældende for 10 dage og inddrages ved tilmeldingen af det pågældende løb og
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indsendes med dommerrapporten.
Forventet opstart 1. maj.
Motocross: 300 kroner
Speedway og Road Racing-priser følger af opdateret licenscirkulære.

KMM

Efterfølgende havde HB en diskussion om Juraudvalgets erfaringer
gennem 2013. Det må konstateres at den beskrevne procedure af
ændringer i sportsreglementerne ikke fungerer efter hensigten.
Det blev derfor besluttet at Juraudvalget snarest (senest 1. maj)
udarbejdes en revideret beskrivelse af proceduren som godkendes af HB
og Sportskommissionerne.
6.

OH

Sager til behandling
a. Gennemgang af Prioriterede aktiviteter 2014 for den enkelte
Sportskommission
De enkelte Sportskommissioner gennemgik deres lister med prioriterede
aktiviteter for 2014.
BMX:
- Fuldt fokus på udvikling af talentudvikling og herunder regionscentre
- Løbecykel-projekt
- Bane-godkendelsesprojekt
Speedway:
- Nyt udvalg: Udvikling og rekruttering (indhentning af erfaring fra
klubber)
- Nyt udvalg: Voice of the Clubs, for at sikre erfaringsindhentning fra
klubberne
- Sikre at den Speedway struktur og organisation fungerer efter
forventningerne og herunder at der er ”styr på alle aftaler”.
- 250cc projekt (overgang fra 80cc til 500cc)
Motocross:
- Afklaring med DMCU
- 3 geografisk fordelte møder med klubber (emne: medlemstilgang)
- Fokus på Fairplay
- Åbent hus arrangementer understøttes
- Forældre/Børn arrangementer
- Medlemstilgang
- Klubstruktur og styrkelse af klubberne.
- Fokus på lav effekt-maskiner, micro (beskyttet klasse)
- Handlingsplan for opgaver som ligger på en person (skal udbredes,
sekretariat, større udvalg)
- Frivilligheden: sikre at forældre involveres mere som frivillige
- Miljø: arbejde målrettet på en fortsat nedsættelse af lydniveauet
(nationalt og internationalt)
Road Racing og Drag Racing:
- Fokus: Klubstruktur er meget skrøbelig
- Talentudvikling indenfor Mini RR og Mentorordningen 2014
- Stunt-riding
- Nyt DM Koncept 2014
- NM: Aftalt 4 events, reelt blot 2 (skrøbelig struktur)
- Facebook struktur overvejes. Der er desværre en erfaring at en del af
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den gode debat er stoppet efter ændringer på Facebook. Dette skal
afklares hurtigst muligt. Det er vigtigt at vi både bruger Facebook til
den eksterne del men også sikrer den interne debat og vidensdeling –
og dette kan evt. medføre 2 Facebook grupper. Erfaringerne er også
set i BMX.
Off-track:
- Klubudvikling
- Udvikling af sportsudvalg
b. HB Prioriterede aktiviteter 2014, videre forløb/tidsplaner
JB gennemgik DMU prioriterede aktiviteter for 2014-2015. Aktiviteterne er
inkluderet i DMU´s Vision og Mission 2020,
Aktivitetsplanen vil indgå som et fast dokument som HB refererer til i
forhold til året.
Bilag 3 – HB Prioriterede Aktiviteter
Vedhæftet referatet.

KMM

Fristen for ansøgning til internationale løb i de respektive forbund (FIM,
FIM E, EUC, UCI) – rundsendes til de relevante politikere, således at de er
opmærksomme på det.

SA

Der blev udover det noterede kommenteret, at der skulle ses på hvilke
systemer som skal bære vores dokumenter (DIF Extranet, Dropbox).
Der blev desuden diskuteret muligheden for en DMU ejet mailadresse til
formænd.

MGT

Af konkrete opgaver blev fremhævet følgende til næste HB møde (juni):
- Udarbejdelse af konkret aktivitetsplan for SuperLiga projektet
- Den enkelte SK udarbejder en grov plan for Internationale løb i 20152017
- BMX skal overveje videre forløb om International involvering
- MX, SP, DR og SP skal planlægge hvem der skal opstilles til de enkelte
positioner i FIM Europe hvor der er ændringer efter kommende
General Assembly i juli.

STK

c. Nyt fra banesyn 2014 (punkter til opfølgning)
JB gennemgik nogle af de slides som blev benyttet ved banesynsseminar,
herunder beskrivelser af ulykkessteder, skadesstatistik og målsætning om
løbende fokus på kvalitet ved banesyn.
Det er vigtigt at fremhæve at alle banesyn skal gennemføres som
foreskrevet i reglementet og at den enkelte SK har dette som et fast
punkt på dagsordenen for en generel opfølgning/status for SK møder
gennem året.

JB
SK`er

d. DMU`s Frivillighedsaktiviteter 2014
Den frivillighedsstrategi som der arbejdes med i dag, tager udgangspunkt
i materiale som DIF i forvejen har lavet. Der indsættes link til DIFs
Frivillighedshjemmeside næste gang der udsendes til klubberne.
Frivillighedsprojektet har brug for opmærksomhed ude i baglandet, fx ved
nyhedsbreve til medlemmerne. I dag er det sådan at DMU`s nyhedsbrev
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(det generelle), bliver udsendt til ca. 6.000 registrerede e-mail-adresser.
For specifikke nyhedsbreve er antallet mindre. Men det er altså muligt
med nyhedsbreve at komme ganske bredt ud.
Det er tidligere besluttet at der i hvert kvartal udsendes en pakke med
tilbud til alle klubberne om konkrete frivillighedsaktiviteter. Første pakke
er udsendt med plakater og vi håber at klubberne vil tage godt i mod
dette og ligeledes indsende kommentarer for yderligere tiltag (attention
Ole Hansen).
e. Miljøaktiviteter 2014 og nyt fra Miljøudvalget
Der har været afholdt møde i det konstituerede Miljøudvalg hvor Kern
Lærkholm redegjorde for status på miljøsiden umiddelbart efter
repræsentantskabsmødet for at udarbejde forslag til HB om videre forløb.
Miljøudvalget er ét af de vigtigste indsatsområder og der er mange store
opgaver foran os hvor vi skal sikre fokus, prioritering og ikke mindst et
godt og konstruktivt samarbejde med klubberne.
Der skal arbejdes på at få flere ambassadører ude i sporten. Dette er
vigtigt i forhold til implementering af de målsætninger for miljøarbejdet
som der er i vores sport. Pt. har over 100 personer været igennem
miljøofficialkurser hvor der generelt har været en positiv feedback, men
også kritiske kommentarer som MU naturligvis arbejder videre med.

JB

Seneste referat fra MU blev gennemgået, og det blev bemærket, at hvad
angår elsport, så er det vigtigt, at det bliver forankret i sporten. Og da det
har vist sig svært indtil videre, så sættes arbejdet på hold – indtil der
opstår noget konkret at arbejde med. Punktet tages naturligvis op med
kommende møde med Miljøstyrelsen for en uformel drøftelse af
muligheder og ideer.
For nærværende er DMU`s Miljøchef i dialog med 8 klubber, som har
henvendt sig for at modtage hjælp og MU vil fremover være tættere på
denne dialog og nødvendige aktiviteter. Ligeledes overvejes det at
indkalde til et dedikeret Miljøseminar i løbet af året hvor det videre behov,
aktiviteter og vidensdeling vil være i centrum. Mere om dette i løbet af
foråret.
Der er afholdt møde med certificeringsvirksomheden DNV. Målet er en
beskrivelse af DMU´s Miljøledelse så DMU kan certificeres af eksternt
organ, hvilket vil styrke DMU over for vores eksterne parter.
Baggrunden for det vigtige miljøarbejde i DMU er bla., at samtlige klubber
har en ”Kap. 5 godkendelse”, og at der føres behovsbestemt miljøsyn af
tilsynsmyndigheden (kommunerne). En sådan beskrivelse og certificering
styrke troværdigheden og vil på sigt lette miljøarbejdet i klubberne. Der
arbejdes videre med projektet i MU og klubberne.
f.

Sponsoroplæg/ strategi og videre forløb
Udarbejdes af Hans Storm og Hans Jørn Beck og præsenteres ved næste
HB-møde.

KER

JB

HS,
HJB

g. Jubilæumsaktiviteter April – August
Kronprins involvering kendes i løbet af april.
Der vil være mulighed for involvering i følgende arrangementer.

KMM
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100-års reception - 25. april - Idrættens Hus
Åben Reception - Alle inviteres via hjemmeside og mail til klubber.
Indhold: DIF Ærestegn, DMU Video, Taler, Gamle Cykler, Gyldne Hjelm
montrer.
Motocross-arrangement - 27. april – Næstved
Et tværgående arrangement med deltagelse af Motocross, Trial, Quad,
Sidevogn, Enduro. Specielt billige publikumspriser.
Classic European Cross, Individuelt - 3. maj – Randers
Lørdagsarrangement – med et antal fribilletter. Randers Eventsekretariat
er involveret og giver support til arrangementet som også er støttet af
DMU.
Veteranmøde – Skagensløbet - 27. maj – København
Et fast tilbagevendende arrangement hos DMU`s associerede
Veteranmotorcykel-klub, DVM. Løbet er på Jubilæumskalenderen, da det
repræsenterer DMU`s historie med de gamle MC`er og løbsformen, med
pålidelighedsløb.
Speedway Grand Prix i Parken - 28. juni – København
Arrangementet bliver ekstra stort i år, og med deltagelse af FIM`s
hovedbestyrelse. Herunder 80 VIP-pladser (HB-medlemmer + SKmedlemmer, Verdensmestre, Eksterne interessenter).
Arrangementet vil indeholde flere former for underholdning, herunder
også med fokus på DMU`s historie.
EM i BMX - 12/13. juli – Roskilde
Et af de helt store BMX løb på den internationale kalender. Roskilde
kommune er stærkt involveret i eventen som forventes at trække 1.200
aktive, som skal kæmpe på en helt ny bane af international format, med
ny 8-meter rampe og gate.
Copenhagen Historic Grand Prix - 2.-3. aug. – København
Et fantastisk arrangement i hjertet af København, hvor Road Racingsporten bliver profileret via RRKV (årets DMU-klub), som har meget aktive
planer i forhold til deres repræsentation.
Der henvises til DMUsport.dk – menupunktet 100 års jubilæumsprogram,
for at se den samlede liste.
h. FIM Europe Congres 2014
For at sikre fremtidig kontinuitet i forhold til det internationale arbejde,
blev Asger Pedersen og Jesper Holm bedt om at overveje deltagelse ved
FIM Europe Congres 2014 (som observatører).
7.

Referater til godkendelse samt information
a. Repræsentantskabsmødereferater:
HB, MX, Speedway, OT, RR/DR og BMX – Taget til efterretning.
b. HB 02/14: Taget til efterretning.
c. SK MX: Taget til efterretning.
d. SK Speedway: Taget til efterretning.
e. SK BMX: Taget til efterretning.
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f. SK RR/DR: Taget til efterretning.
g. SK OffTrack: Taget til efterretning.
h. Miljøudvalget: Taget til efterretning.

8.

Næste møder – Mødeplan 2014
HB 04-14: Torsdag den 12. juni - Aftenmøde (17:00-22:00), Fjelsted
HB 05-14: Torsdag den 28. august - Dagsmøde (08:30-17:00), Fjelsted
HB 06-14: Lørdag den 29. november - Dagsmøde (08:30-17:00), Fjelsted
VEDLAGTE BILAG:
Bilag 1 – Deadlines økonomi og udsendelse
Bilag 2 – Referatudsendelse – matrix
Bilag 3 – HB Prioriterede Aktiviteter

Side 14 af 14

