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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04 - 2012 (HB) 
 

PA Møde:  04-12 

Mødedato: 08.06.2012 

Til stede:   Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen   
   (KMM), Svend Jakobsen (SJ), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Asger  
   Pedersen (AP), Hans Jørn Beck (HJB), Peter Kirkegaard (PK), Palle Lind (PL). 
Afbud:   Niels Munk Nielsen (NMN), Henrik Løvenskjold (HL),  Søren Møller  
  Ebbesen (SME) 
Referent:  Kenneth Majkjær Mikkelsen 

Dato:  20.06.2012 

___________________________________________________________________ 

 

 

  Ansv. 
   
   
1. Referater til godkendelse, information, igangværende sager i den enkelte SK 

a) HB 03-12  
Den potentielle sponsor for DMU, som der refereres til i referatet, har desværre 
vist sig ikke at være relevant. Dialogen er derfor sat i bero.  Men der arbejdes 
videre med andre løsninger med høj prioritet. 

b) FU 03-12 
Emil Larsen er efter aftale med Næstved Kommune og med fuld løntilskud 
tilknyttet DMU som Sportsassistent. Emil kommer til at beskæftige sig med 
eliterelaterede opgaver samt almindelig kontorbistand. 
Der arbejdes videre med et oplæg til godkendelse af FU, således at, 
Ungdomsringens kørere får mulighed for at tegne licens og dermed 
forsikringsdækning under DMU. Baggrunden er, at de hidtidige forsikringsaftaler 
omkring URs kørere er bortfaldet, og dermed står UR pt. med et 
forsikringsproblem, som DMU om muligt gerne vil hjælpe dem med, da 
organisationens aktiviteter reelt fungerer som fødekæde til DMU og 
sportsgrenene herunder. I den kommende tid vil der i dialog med UR blive 
konkretiseret en model for tilbud om forsikring, og problematikken omkring UR 
individuel licenstegning, vil blive præsenteret for HB til beslutning. Parallelt med 
dette vil der blive udarbejdet en nærmere strategi for hvorledes samarbejdet med 
Ungdomsringen kan udbygges og dette drøftes nærmere på det kommende 
Klublederseminar. Ungdomsringen er aktiv inden for alle grenene i DMU. 

c) MX 05-12(2) 
Der er i MX fokus på at der i sporten er for få frivillige hænder. En af 
konsekvenserne af dette er, at der ikke bliver afholdt nok ”Åbent hus” 
arrangementer, da klubberne har svært ved at løfte opgaven.                                    
Der er et stærkt ønske om at få løst det problem som er opstået på overgangen til 
det nye forretningssystem, hvor udenlandske kørere ikke selv, kan tilmelde sig via 
en profil på online-kalenderen, uden at være oprettet af klub eller sekretariatet. 
SK har godkendt et forslag til løsning, som tager udgangspunkt i informationen til 
kørerne. Dette forslag lægges på hjemmesiden (er sket).  

d) SP – 
Der har været nogle praktiske udfordringer omkring det nye DT Speedway system, 
som ikke er helt på plads endnu. Desuden er der nogle problematikker i forhold til 
”tonen” i de yngre klasser, hvor man taler meget hårdt til hinanden. Det er noget 
som der også arbejdes på fra de relevante træneres side. I SK er det aftalt, at man 
vil begynde at afholde Skype-møder på en 14-dages turnus, hvor 
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sportssekretæren også skal deltage. Det er vigtigt, at sportssekretærer er med på 
møderne af flere årsager, bl.a. at denne kan være behjælpelig med at informere 
om nogle af de ting som udvalgene under HB ønsker viderebragt.  

e) BMX 02-12 
Det er generelt positive tendenser i sporten. Åbent hus arrangementerne har 
været en stor succes, og der er god energi i sporten generelt.                                               
Men ”tonen” er ikke god i forhold til nogle af de frivillige. En dårlig tone i forhold 
til frivillige kan ikke accepteres, da det ikke er rimeligt at man som frivillig 
udsættes for urimelige arbejdsforhold. HB har et ønske om at der strammes op på 
holdningen i forhold til dette, fx et krav om undskyldning efter den pågældende 
situation.   

f) RR/DR 19-04-12 
SK kommenterede at man ikke har modtaget debitorlisten ved de månedlige 
udsendelser, som naturligvis vil komme fremadrettet. Norge, Finland og Danmark 
ønsker at fastholde den nye NM model, men ved det seneste løb i Sverige, blev 
man opsøgt af en repræsentant fra SVEMO, som ønskede at tjekke op på om man 
havde polititilladelser på plads til løbet. Fra de arrangerende NM værter blev dette 
opfattet som ren chikane. Generelt er det de øvrige nordiske landes holdning, at 
det ikke er i orden, at SVEMO 14 dage før løbet trækker sig fra en løsning som de 
øvrige nordiske lande går ind for. Problemet vil blive taget op på næste nordiske 
møde i Island. Det skal diskuteres hvordan det nordiske arbejde fremover bør 
foregå, således at man undgår den slags situationer.  

g) OT Opdatering 
Seneste møde i OT var i marts. Det næste bliver afholdt den 20. juni, hvor der 
afholdes Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Udviklingen i sporten er positiv, 
ikke mindst i Enduro hvor der aktuelt er stor stigning i medlemstallet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JS/ 
KMM/ 
SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Økonomi  

- Resultat / licenser / statistik 
Licensstatistikken blev gennemgået, og der blev konstateret en fejl i forhold til 
2011 tallene. Fejlen fik tallene for 2012 til at fremstå voldsomt positive. Rapporten 
som bliver udtrukket fra det nye Forretningssystem skal gennemgås for at rette de 
fejl fra udtrækket, som der er.  

- Halvårsregnskab 
Som forberedelse på det kommende halvårsregnskab blev det konstateret, at det 
er vigtigt, at alle områdeansvarlige inden udgangen af juni måned har alle faktiske 
udgifter konteret (deadline 30. juni 2012). Umiddelbart virker det som om, at 
resultatet i forhold til budget afviger i negativ retning, pga. af et fald i 
licensindtægter. Pt. er status for kommissionerne at Speedway og Road Racing 
ikke har forbrugt de midler som er budgetteret. BMX har et overforbrug, mens 
OFT er lige på. Der udarbejdet et halvårsregnskab hvor der samtidig inkluderes 
opfølgning på budgettet og forventet årsresultat 2012 med eventuelle nødvendige 
ændringer. 

- Debitorprocedure til godkendelse 
Den fremsendte debitorprocedure blev godkendt, og skal udsendes til SK`erne. 
Det er en målsætning at denne procedure kører fast i forbindelse med 
omdrejningspunkt omkring de løbende udsendelser af kontoudtog. I forhold til 
den beskrevne procedure, blev det konkretiseret at opfølgningen og de specifikke 
aktiviteter aftales mellem Ole Hansen (FU) og den pågældende SK Formand så der 
tages hensyn til den enkelte sag. Det er naturligvis indforstået at der skal 
faktureres igennem til den første i måneden som kontoret er ansvarlig for at sikre. 
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Den nye debitorprocedure vil blive påbegyndt pr. 1. juli 2012.    
Godkendt debitorprocedure vedhæftet som bilag. 

Det blev samtidig aftalt at kontoret udarbejder en oversigt over økonomiske sager 
der ikke er afsluttet til videre behandling i FU og med den enkelte SK således at 
alle sager kan afsluttes hurtigst muligt og der kan fokuseres fremadrettet. 

 

 
 
KMM 

3. Politisk Aktivitetsudvalg 

Efter spørgsmålet til klubberne om hvordan DMU håndterer det politiske arbejde, var 
tilbagemeldingen, at DMU ikke håndterede arbejdet godt nok.  
Samtidig er der i undersøgelsen indikation på at de ting som PA fremover skal koncentrere 
den politiske indsats overfor er: ”Den offentlige forvaltning”, ”Den politiske Dagsorden” og 
”Mediernes dagsorden” (i prioriteret rækkefølge).  
Da blot 54 ud af de 102 adspurgte har svaret, er der blevet åbnet op for undersøgelsen 
igen, for om muligt at nå en højere og mere dækkende svarprocent.  PA forventer dog ikke 
at det vil ændre på hovedkonklusionen. 
Når resultatet er blevet opdateret med de seneste besvarelser, skal materialet udsendes 
til SK`erne. PA vil i løbet af juni-august samle op på/ komme bud på - hvordan DMU får sat 
aktiviteter i gang i forhold til de 3 indsatsområder. 
 

 
JB/JH 
KMM/ 
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4. Rapport fra Speedway Arbejdsgruppen (SuperLigaen) 

PK præsenterede anbefalingerne fra Speedway Arbejdsgruppen. Afsættet for arbejdet er 
en dårlig økonomi i de danske Liga Speedway-klubber. Rapporten giver en analyse af 
forholdene. Desuden havde arbejdsgruppen et kommissorium, som betyder at rapporten 
indeholder en række anbefalinger, som udover at kunne bruges i Speedway også kan give 
inspiration i andre DMU sportsgrene. Arbejdsgruppens anbefalinger skal opfattes som 
input som skal drøftes nærmere med de involverede klubber i de kommende måneder.  
Rapportens anbefalinger blev godkendt til gennemførelse i samarbejde med de 
involverede klubber. 
 
HB vedtog følgende slagplan for det fortsatte arbejde:   
 

- FU / SK nedsætter arbejdsudvalg – der afholdes snarest møde for det videre forløb 
- Som udgangspunkt arbejdes der med at alt i princippet er godkendt til at sættes i 

værk fra 1. januar 2013. Efterfølgende laves der en plan for implementering af de 
enkelte anbefalinger efter nærmere bestemt tidsplan. 

- Der kommer et udkast til møde med klubberne i starten af august 
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5. Uddannelse 

Referat 21-05-12 
JH orienterede om, at der foreligger en række principbeslutninger fra 
uddannelsesudvalget til gennemførelse og dermed HB-godkendelse. 
 Der er forslag til en ny officiallicensstruktur og herunder officiallicenspriser. Således 
foreslås at licensprisen for G-licenser, sættes ned til 75 kroner samt at udstedelse af 
dommerlicenser koster kroner 0,- . 
For Off-track går Martin Skov Jensen i gang med at lave forslag til licensstruktur i 
samarbejde med de to udvalg. 
Undervisningsmateriale vil fremover blive lagt på DropBox, og der laves en mappestruktur 
herfor.  Det betyder, at underviserne ikke længere vil få udleveret CD’er med materialet, 
men at de i stedet skal hente det selv i DropBox. 
Desuden er der forslag om, at klassificere officials mere lempeligt i forhold til DMU’s 
medlemsklasser. Enten kan man give adgang til at benytte kategori IV mere (eksempelvis 
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alle G licenser) eller at man kan benytte kategori II for alle licenser under S niveau. 
Dermed ville prisen falde fra 200,- til 160,- kroner.  Der fremkom også forslag om en ny 
medlemsklasse for officials under S niveau, som skulle være endnu billigere. Inden en 
eventuel prisnedsættelse skal der laves en konsekvensberegning.  
Klublederuddannelsen foreslås fremover lagt over til DIF-kurser, da indholdet af sådanne 
kurser er identisk på tværs af sportsgrene. Det har også vist sig vanskeligt at udvikle disse 
kurser med frivillig arbejdskraft. I første omgang betyder det dyrere kurser, men dette 
opvejes af de indtægter som med tre års forsinkelse komme ind via DIFs fordelingsnøgle. 
Dermed vil kurserne kunne tilbydes klubberne til en rimelig pris. 
Træneruddannelsen skal der snarest sættes en reklamekampagne i gang for. Dels skal 
kurserne lægges i kursusportalen (er sket) og derefter skal det annonceres i MotorBladet, 
Facebook, Hjemmeside (er sket) osv.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SA 

6. Bredde og Udviklingsaktiviteter 

HB drøftede et oplæg om Micro Sport i DMU, fra Bredde og Udvikling (BU).  
Der var specielt en længere drøftelse af landsdækkende turneringer samt officielle 
mesterskaber i forhold til microsporten.  
Det er vigtigt at oplægget drøftes i detaljer i den kommende periode og ligeledes skal de 
enkelte sportsudvalg involveres i drøftelserne så vi sikrer en bredere drøftelse. Alle SK og 
sportsudvalg vil få tilsendt materialet efter opdateret ud fra kommentarerne på HB mødet 
således at der vil være en yderligere debat på det kommende HB Møde. Denne debat vil 
også fortsætte på Klublederseminaret 2012. 
Det er generelt vigtigt at DMU styrer og regulerer udviklingen og konkurrencestrukturen 
under hensyn til at det er børn og at det skal være sjovt – og der skal være plads til alle. 
Der kan samtidig indhentes erfaringer fra vores andre nabolande i Norden hvor der også 
er meget fokus på dette område. 
Det er vigtigt at vi i dette arbejde tager hensyn til den enkelte sportsgrens historik og 
nuværende struktur og dette samt de generelle kommentarer drøftes i den kommende 
periode til en videre debat på kommende HB Møde.  
 
Status Åbent Hus: Motocross-klubberne blev opfordret til at få noget i gang, da det i 
denne sport har været meget svært at få skubbet Åbent Hus pakkerne ud.  
 
Udviklingsprojekt (-er) ansøgninger til DIF: Punktet blev udskudt til næste møde, da NMN 
som havde afbud, vil gennemgå dette. 
 

 
NMN/ 
OBL 

7. New Media strategi præsentation / diskussion 

DMU har afholdt et møde med Active institute, som er kommet med en række 
anbefalinger, herunder den proces som kan gennemløbes ved etablering af fx et 
koordineret sats på Facebook og andre udvalgte sociale medier. Anbefalingerne vil blive 
benyttet i forhold til ansættelsesprocessen på den nye Informations- og 
Marketingsmedarbejder.  
Active Institute kan samtidig komme i spil som ekstern partner når New Media strategien 
skal gennemføres i DMU regi i løbet af efteråret, i samarbejde med den nye medarbejder. 
 

 
KMM/ 
JB 

8. Miljø 

- Ansættelse af miljømedarbejder igangsættes nu med forventet ansættelse sidste 
på efteråret 2012 
Jobopslaget på en kommende DMU miljømedarbejder blev foreslået lagt på 
”jobfinder” – som er ”Ingeniørernes jobportal”. Der er ansøgningsfrist den 1. 
august 2012 og forventes gennemført ansættelsessamtaler i august. 
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- Revideret procedure til godkendelse hos HB. 
Der skal laves en revideret procedure for godkendelse af klubhenvendelser om 
miljøbistand. I første omgang skal den nye procedure gælde indtil der kommer en 
ansat på kontoret. Denne udsendes til klubberne i juni/juli 

 

NMN 

9.  Jura og Reglements udvalget 

- Der skal i alle grene jf. Justitsministerens cirkulære, udarbejdes et 
banesikkerhedsreglement, der skal til godkendelse hos Justitsministeren. Der er 
under alle omstændigheder en god ide at have en beskrivelse af, hvordan 
afmærkning, skiltning og afspærring m.v. skal være udformet, så vores objektive 
ansvar, i forhold til vores forsikring, opfyldes.  Alle SK’er har ansvaret for 
udfærdigelsen af banesikkerhedsreglementer for alle deres respektive banetyper. 

- J&R ønsker klarlagt, hvordan praksis i forhold til træning i udlandet håndteres. Der 
Det er vigtigt i forhold til den forsikringsordning der er og særligt den 
forsikringsordning der er tegnet i DIF, hvor der står at der kørerne skal inviteres, 
for at hjemtransportforsikringen under DIF dækker. OH og Sportssekretærerne 
skal i dialog om dette.   

- DMU har modtaget krav fra en dansk kører med udenlandsk licens om at få 
dækket 40.000 kroner som han mener at have tabt i forbindelse med en 
udelukkelse fra 2010 turneringen. En udelukkelse som DMUs ordensudvalg senere 
omstødte. DMU er af den principielle holdning, at sager taget af en underordnet 
instans skal kunne omstødes, uden at der efterfølgende påhviler organisationen 
erstatningsansvar. Denne principielle holdning er DIF enig i. Den konkrete 
henvendelse om erstatning kommer et år efter at DMU i første omgang afviste 
sagen.  

- Anvendelse af kameraer/optagelser til afgørelser 
I de forskellige grene er der forskellige holdninger til hvad der benyttes i forhold til 
afgørelser. Det som måske kunne specificeres er, at det kun er fastmonteret 
overvågning som kan accepteres til bevisførelse. Jura- og reglement udvalget 
foreslås skrive til de enkelte grene om at de stilles frit i forhold til hvorledes de vil 
acceptere private videooptagelser til bevisførelse.  SK`erne tilføjer deres holdning 
til spørgsmålet i sportsreglementerne.    

- Der er forslag om at reglementerne løbende opdateres. J&R vil drøfte muligheden. 
Kan muligvis blive aktuel når reglementerne fremover vedligeholdes af 
sportssekretærerne 
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10. DIF årsmøde – kort opdatering og information 

DIFs årsmøde vedtog en række ændringer, herunder muligheden for oprettelse af 
”Individuelle medlemskaber” i de tilknyttede specialforbund. Denne mulighed er 
kontroversiel, da det bryder med den hidtidige praksis. Men blev vedtaget på årsmødet da 
den ikke er obligatorisk, men kan benyttes selektivt af specialforbundene på de områder 
hvor det har relevans.  
I forlængelse af den generelle gennemgang af DIF årsmødet, blev det kommenteret, at 
DMU formentlig har mulighed for at få godkendt nogle af de mindre DM som DIF-
mesterskaber, herunder skal det undersøges om det er muligt at få godkendt nogle af Off-
tracks discipliner.  
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11. Talent og Elite (generel information) 

JB gennemgik Team Danmark reviderede støttekoncept. Generelt er EM blevet 
nedgraderet, således at dette ikke fremover rangerer ligeså højt som tidligere i TDs 
støttekoncept. Generelt er kvalitetskravene blevet kraftigt opjusteret, således at der i 
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fremtiden stilles større krav til forbundet, landstrænerne, sportschef og ikke mindst de 
aktive som skal indfries for at opnå støtte. Herunder primær fokus på VM og OL. 
 
BMX på vej til OL: Morten Therkildsen er kvalificeret til OL BMX fra den 8. – 12. august. I 
den forbindelse har Team Danmark - konsulent rost BMX for at det er lykkedes at 
kvalificere en mand til OL, hvilket er over forventning.  
HB ønsker både Morten og Landstræner Christian Munk Poulsen tillykke med det flotte 
resultat som der målrettet er arbejdet hen i mod i de sidste 2 år. 
 
ATK / DIF Talentudviklingsprojekt (BMX): DMU er blevet kontaktet som en blandt de ca. 10 
forbund, der kan komme i spil som modtagere af et beløb på mellem 150.000 – 300.000 
kroner fra DIFs talentudviklingspulje. Projektet der kommer ud af dette, bliver øremærket 
BMX. Betalingen til projektet skal være 50/50 mellem forbund og DIF. I første omgang skal 
der laves en analyse af det behov som der er for at gå i gang med et ATK BMX projekt. Der 
afholdes møde inden sommerferien for at udarbejde en nærmere plan 
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12. DMU Organisationsudvikling 

Under overskriften blev præsenteret et første oplæg til ”justeringer” af organisationen.  

Under dette punkt blev diskuteret muligheden med individuelle medlemskaber, på 
udvalgte grupper foranlediget af ændringer hos DIF. Reelt betyder det, at DMU får en 
mulighed for at gå i samarbejde med Ungdomsringen om at lave en forsikringsløsning for 
denne organisations kørere (også omtalt under FU-ref.). Det blev foreslået at der arbejdes 
hurtigt for at få en løsning på problematikken, da UR står med et konkret 
forsikringsproblem. Herunder at der hentes nogle inputs fra klubber som har et positivt 
lokalt samarbejde med UR. Det blev dog samtidig understreget, at løsningen ikke vil 
udvide den eksisterende samarbejdsaftale som der er med UR, men blot være et 
supplement, hvor DMU de facto, sælger forsikring til UR. 
 
Det blev diskuteret hvorledes organisationen og repræsentationen i diverse udvalg skrues 
sammen, herunder HB, SK og Udvalg.  
I denne drøftelse indgik oplæg til antal medlemmer i HB og SK for fortsat at sikre 
udviklingen af organisationen. Der blev talt både for og imod det fremlagte forslag, og 
spørgsmålet er stadig åbent.  Der blev dog talt mest til fordel for en bevarelse af den 
nuværende struktur og debatten fortsættes på kommende HB møde efter en mere 
detaljeret debat i den enkelte SK 
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13.  Internationale anliggender UEM/FIM (Information om udviklingen mellem FIM/UEM og 

kommende UEM kongres, Int. møde, Int. Speedway-anliggender) 

Under punktet blev det konstateret at SK`erne fremover skal være initiativtagende i 
forhold til DMUs repræsentanter i Internationalt udvalg, således at man afholder to møder 
om året med sine internationale repræsentanter. SK`erne får ansvar for at indkalde til 
disse møder.  Der vil blive udsendt yderligere information fra Internationalt Udvalg 
Internationalt har der været noget kritik af at UEM ikke kører optimalt for tiden, og at 
relationen mellem UEM og FIM er belastet. I UEM er det blevet besluttet, at UEM skriver 
til FIM og tilkendegiver at man ikke vil ændre navn til FIM-Europe, som ellers er en del af 
en større Branding-plan fra FIM, hvor de kontinentale unioner skal fremstå som 
integrerede dele af den internationale motorcykel union. Et af stridspunkterne i forholdet 
mellem UEM og FIM er desuden på symbolplanet, at man fra UEMs side ikke vil 
anerkende, at et nyt land først skal gå til FIM, som derefter sender dem videre til UEM. 
Dette vil blive drøftet videre på den kommende UEM kongres i Juli måned. 
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14 Næste møde 

HB-møde 05-2012 afholdes den 5. september 2012 kl, 16.00. 
 
Bilag: 

DMU debitorprocedure 

DMU mødekalender 2012  

 
 
 
 

 

   
 


