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Ansv.

1.

Indledning
Velkomst til Anita Silkjær, der er ny HB-repræsentant fra Off-track
kommissionen, som afløser for Henrik Løvenskjold. Anita er aktiv i Enduro en
sport som er på stærk fremmarch i DMU.

2.

Referater til godkendelse, information, igangværende sager i den enkelte
SK
- HB 04-12, godkendt uden bemærkninger.
- Hovedbestyrelsen har modtaget Steen Pedersens brev og taget det til
efterretning. En af de ting som Steen har opponeret i mod var, at der ikke
lå et DMU Rep-møde referat på hjemmesiden, hvilket siden hen er blevet
rettet.
- SK MX 07-12, godkendt uden bemærkninger.
- SK RR/DR 04-12, 05-12. RR afholdt det seneste møde i en form hvor SU
Admin og Mini var med. Det blev gjort for at sikre fremdrift og
koordinering mellem de forskellige udvalg og SK. I mini-klasserne er der
et stort problem. Albertslundbanen vil formentlig blive lukket, hvilket
betyder mindre mulighed for træningstid i Mini, som i forvejen er specielt
ramt af udfordringer. Hvad angår licens-kategorier i DMU foreslår RR/DR
to nye licenskategorier, et træningslicens, hvor det er muligt at køre med
ved træningsløb og træningsstarter, fx før DM løb, samt et ”One-race
licens”, som kan tegnes selvom man har haft licens før. Ved tegning af et
sådant skal man ikke have pligt til at melde sig ind i en DMU-klub. HB
konstaterede, at der var opbakning til nytænkning omkring licenser i RR.
Der arbejdes videre med forslag til drøftelse på klublederseminaret og
med FU. Konsekvens af forslagene skal under alle omstændigheder
belyses nærmere over efteråret før beslutning.
- SK SP 03-12. På HB-mødet blev gennemgået nogle af de personsager som
der har kørt gennem den seneste tid i SK SP.
Speedway har en udfordring med de oversøiske løb som FIM satser på i
disse år. Tidligere har FIM indikeret, at man ville hjælpe med udgifter til
oversøiske løb, men de indikationer har vist sig ikke at holde stik, hvilket
SK ikke mener, er holdbart. JB kommenterede gennemgangen. DMU vil
henvende sig til FIM for at undersøge mulighederne for øget tilskud. DMU
deltager naturligvis i Argentina i år.
FIM har til 2013 tilladt at der må køres med titanium. Dette vil betyde en
voldsom fordyrelse i sporten, som ikke er gavnlig for sportens udvikling og
udbredelse. Der bliver fra dansk side stillet spørgsmålstegn ved
beslutningen. Præsidenten fra FIM-Speedway kommissionen har valgt at
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3.

kvittere og se på den beslutning som er taget, hvilket tolkes positivt og
der arbejdes videre med dokumentationen overfor FIM. SK arbejder videre
med alternative løsninger ud fra omkostningsniveauet for 2013.
OT 02-12, HJB gennemgik et ønske fra SK vedrørende klubcykel-licens. SK
foreslår, at der fra og med næste år kan udstykkes en klubcykel-licens,
som i princippet kan benyttes ved prøvekørsler på flere cykler. Som det er
nu, så udstedes der klubcykellicenser til noterede cykler (v. stelnummer).
Ønsket er noteret, og vil blive inkluderet i reglement 2013.
UU 03-12, JH gennemgik forslag om revision af priser for Official-licenser.
Der er to elementer:
1. Prisen for at få udstedt en licens
2. Kravet til DMU-medlemsskabskategori for Officials.
Hovedbestyrelsen er positivt indstillet overfor forslaget fra UU og arbejder
videre med de to scenarioer.
BMX 03-12. LO orienterede om, at SK har modtaget en del forslag fra
klubberne. Det ses som en positiv udvikling og de behandles i de
kommende måneder. SK fornemmer desværre en stigende tendens til
usportslig optræden både blandt kørere og forældre. En model for at
håndtere sager hvor usportslig optræden er under optræk, er disciplinærsamtaler, hvor de involverede indkaldes. Denne model er benyttet
tidligere i både MX og SP. NMN nævnte, at det ved en sådan metode er
vigtigt at tage referater, da man skal være opmærksom på, at det er et
supplement til den normale retsstruktur i Sporten - med Dommer / SK /
Ordensudvalg / DIF Appel.
FU 07-12, henviste til punktet personsager i seneste FU-referat.
Her anbefaler FU følgende:
1) Ved tvister mellem klubpersoner/officials (personsager), udpeges én fra
FU som er involveret i sagsbehandlingen sammen med den pågældende
SK (SK er ansvarlig)
2) Ved sager som involverer ansatte af DMU skal denne sag behandles af
FU (FU er ansvarlig) i samarbejde med den pågældende
Involverede SK.
OBS: Alle andre forhold udover de to ovennævnte er beskrevet under
straffe i reglementet. Begge punkter blev godkendt og træder omgående i
kraft
J&R udvalg, der har været afholdt reglementsseminar ultimo august. Der
mangler i år et administrativt ”bilag 3” til reglementet i flere af SK`erne.
SK har som ansvar at få opdateret dette bilag, således at det er ordentlig
på plads til 2013 reglementet. Desuden er der slået til lyd for, at der bliver
et banesynsreglement for hver banetype, således at DMUs reglementer
også er i tråd med ”Justitsministeriets bekendtgørelse om afholdelse af
motorløb på bane”.
J&R har set på hvilke stævnetyper som der er i forhold til internationale
løb. Dette vil blive koblet med hvilken tilladelser som skal være på plads samt hvilke licenser der skal benyttes. Den samlede oversigt skal benyttes
fremover, evt. som bilag til reglementet – da der mangler nogle tydelige
retningslinjer på området.
J&R har set på brug af videooptagelser og foreslået at SK`erne selv
formulerer deres holdning til dette i specialreglementerne.
J&R har diskuteret nogle konkrete sager som kører pt. med reference til
reglementsordlyd. Konklusionen på dette er, at der ligger en opgave i at
gøre reglementet mere nærværende og tydeligt for alle i sporten.

SK – Årshjul, Sportssekretær “opgaver og ansvar”
Der er lavet et årshjul samt arbejdsmatrix for kontorets ansatte. Disse
gennemgås på de næste SK møder samt suppleres med et evt. månedshjul hvis
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nødvendigt. DMUs Generalsekretær Kenneth Majkjær og DMUs nye Informationog marketingsmedarbejder deltager sammen med den pågældende
Sportssekretær på området ved møderne.
4.

Økonomi
Licensmæssigt ligger DMU lidt under i forhold til sidste år. I årets aktuelle
licensstatistik er der 472 gratislicenser. Samlet medfører dette et fald i indtægter
på ca. 400.000 kr. Ligeledes er kontingentindtægten lavere end budgetteret. HB
håber på en forbedring i september. Det er naturligvis en alvorlig situation som
skal drøftes videre (se kommende punkter i referat).

HB/
SK

Forecast 2012 for Hovedkassen og Sportskommissionerne:
Økonomien tyder på et samlet underskud for året på ca. 2-300.000 kroner, for
hovedkassen. Resultatet er ca. 500.000 kr dårligere end budgetteret, og betyder
at der i den sidste del af sæsonen skal ses kritisk på udgifterne både for
Hovedkassen og Sportskommissionerne.

5.

Aktivitets- og Tidsplan for ”Regnskab 2012 og Budget 2013” blev gennemgået.
DMU skifter ekstern revisor fra ”Hagesgaard Revisorer” til KPMG. Baggrunden for
skiftet er, at DIF fremover kun giver revisionstilskud til KPMG. For at skabe en så
smidig overgang til KPMG som muligt, er det vigtigt at alle datoer i aktivitets- og
tidsplan for regnskab og budget overholdes. DMUs interne og eksterne revisorer
orienteres om tidsplanen.

KMM

Ved HB-mødet kan konstateres en positiv udvikling i forhold til DMUs debitorer.
Langt hovedparten af debitorerne har reageret på debitor-proceduren, og for
fleres vedkommende er posterne udlignet, mens der for andre er lavet aftaler.
Debitorproceduren vil køre fast fremover, med udsendelse af rykker-gebyrer når
nødvendigt. Enkelte klubber har spurgt til DMUs rykkergebyr, som er højere end
rykkergebyrer i det civile samfund. Reglen her er dog, at foreninger, i fællesskab,
kan fastsætte egne regler for gebyrer, så længe dette blot gælder for foreningens
egne medlemmer.

KMM/
JS

Medlemstilgang til DMU
Ved gennemgang af den seneste medlemsstatistik, tog HB en diskussion om hvad
der kan gøres i DMU og SK`erne for at fremme medlemstilgangen. Oplægget
hertil vil blive drøftet på det kommende klublederseminar.
Generelt er den enkelte SK ansvarlig for at sikre, at der løbende igangsættes nye
initiativer for at sikre klubberne de bedst mulige betingelser for fortsat at
tiltrække nye medlemmer. Det er HB´s primære opgave at støtte og supporte
disse initiativer og sikre den røde tråd på tværs af DMU.
Der er generelt en tilbagegang på nær i Off-track.
I forhold til 2011, er fordeling efter opgørelsen for august.
Road Racing: 44 licenser bagud.
Motocross: 211 bagud.
Speedway: 118 bagud.
BMX: 27 frem (men med 230 frilicenser).
Off-Track: 14 frem.
Der var på opgørelsestidspunktet tegnet i alt 473 frilicenser. Specielt BMX
statistik ser bemærkelsesværdig ud og skal undersøges.
I Oft-Track gav HJB desuden udtryk for, at klubberne reelt var ved at blive kvalt i
egen succes, da det var Tordenskjolds soldater, som trak læsset. Her er
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holdningen, at det er vigtigt at se på forholdene for de frivillige ledere. Generelt
er der i SK`erne en opfattelse af at den løbende drift er meget stor for de
frivillige. AS vurderede at Off-Tracks samarbejdsaftale med DMCU har været en
medvirkende faktor til at tiltrække flere kørere til DMU Off-Track.
I RR/DR er der søsat mange initiativer, og hvis der kigges på A og B licenser i RR,
så ligger sporten bedre end tidligere år. Problemet i RR/DR knytter sig specielt til
Mini-området, som er faldet 30 %, hvilket er foruroligende. Her arbejdes der med
initiativer omkring billige klasser, da en væsentlig del af problemet er
prisniveauet i sporten. Desuden forsøger nogle af DMUs RR klubber at tage fat i
fx scooter-miljøet. SK arbejder desuden på at tilpasse licenstyperne. Men det er
fortsat en udfordring at samtidig med de initiativer som bliver taget, så er
sporten presset af hård konkurrence fra private promotorer der ikke er bundet af
reglementsfastsatte krav - samt en konjunktur-situation i samfundet som er
meget ugunstig for sporten.
Speedway ser en del af udfordringen i forhold til de reglementer og regler, som
der er i sporten. Det er et område, som er komplekst at tage fat på, men det er
her, at indsatsen vil blive koncentreret.
BMX konstaterer, at det er nødvendigt, at der kommer nogle utraditionelle tiltag.
Efterfølgende fremlagde LO en analyse af de væsentlige udfordringer, som der er
i forhold til specielt frafald. Analysen vil danne grundlag for de beslutninger der
bliver taget i forhold til BMX udvikling i løbet af en ”udviklingsdag” som afvikles
den 30. september 2012. Overordnet set fremgår det af analysen, at:
- De faldende medlemstal i BMX ses i Jylland.
- Når en klub når op når 100 medlemmer, så begynder medlemstallet
efterfølgende at falde.
- BMX kan ikke fastholde kørere efter, at de bliver 13 (og de kommer ikke
tilbage)
- Der er kommet flere kørere under 12.
- BMX er dårligere til at fastholde deres medlemmer og få dem tilbage i
sporten igen senere i livet.
En mulighed kunne være at lave en frafaldsanalyse via DMUs medlemsdata, for
at underbygge viden om hvorfor kørerne generelt forsvinder i vores sportsgrene.
Denne analyse vil blive iværksat i løbet af efteråret.
BMX vil desuden se på den eksisterende aftale med Ungdomsringen, for at sikre,
at aftalen er i tråd med DMUs ønske om at undgå medlemstilbagegang.
Medlemstilgang/fald er et meget væsentligt fokusområde i de kommende
måneder hvor dialogen mellem klubber og SK skal intensiveres frem mod
Klublederseminaret, hvor der skal fastsættes et konkret antal projekter indenfor
den enkelte gren, som kan medvirke til en øget fremgang for klubberne i 2013.
6.

DMU Klublederseminar 2012
På det kommende ”Klublederseminar 2012”, den 2.-3. november, vil der være
fokus på nogle af de diskussioner, som hovedbestyrelsen og SK`erne har taget
hul på. Dvs.:
- Hvordan får vi øget tilgangen til den enkelte sportsgren under DMU
- Hvordan får vi øget tilgangen af frivillige ledere i DMU
- Klubleder-spørgeskema og DMUs Informationsspørgeskema 2012
Målsætningen for Klublederseminaret er, at det afsluttes med nogle konkrete
punkter, som skal indgå i de kommende DMU / SK handlingsplaner. Det er dog
vigtigt, at de konkrete punkter som der kommer frem – også er nogle hvor
grundlaget er fuldt afklaret, og hvor der er mulighed for at tage politisk
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beslutning på det.
Der udsendes et Nyhedsbrev i midten af september om hvad klublederseminaret
går ud på. Det udsendes til samtlige klubber.
7.

Kort status fra Speedway Arbejdsgruppen og videre forløb (Superligaen)
SJ gav kort status for møde med Speedway Liga-klubberne om de 8 anbefalinger,
som DMUs DSL Handlingsplan munder ud i.
Mødet blev indledt ved en gennemgang ved DIF-Jurist Willy Rasmussen.
Klubberne var meget positive overfor det oplæg som blev præsenteret. Det var
generelt holdningen, at det var nødvendigt at tage fat på en række
problematikker og risici der er ved ligadeltagelse.
Der blev i forlængelse af mødet nedsat en arbejdsgruppe som mødes i løbet af
september for at planlægge den videre gennemførelse af den af HB’s vedtagne
DSL handlingsplans 8 anbefalinger. Arbejdsgruppen skal konkret se på en
implementeringsrækkefølge for de anbefalinger, som fremgår af rapporten –
således at der sikres et godt udviklingsforløb for klubber og sporten.

8.

Bredde og Udviklingsaktiviteter
NMN præsenterede Breddeudvalgets ønsker til det Bredde og Udviklingsarbejdet;
Micro Sport i DMU. Det blev foreslået, at tiltagene bliver sat i gang sammen med
Sportssekretærerne. Målet er, at der nedsættes et ”lokalt” Bredde og
udviklingsudvalg (BU) i hver sportskommission. Udvalget har repræsentation af
et SK medlem (som kan være formanden i 2013, for at sikre det nødvendige
fokus fra SK), Sportssekretær samt udpegede personer. Dette udvalg skal have
ansvar for at definere konkrete BU projekter. SK`erne vil modtage et samlet
oplæg, og BU vil tage et møde med Sportssekretærerne for at forklare ideerne
bag projekterne.
I forhold til udviklingspuljen blev det slået fast, at projekter hvor der er ansøgt til
udviklingspuljen, skal afrapporteres. Således at, hvis et projekt ikke gennemføres
efter planen, så skal midlerne tilbagebetales. HB vil modtage en oversigt over
projekter og aktiviteter medio september.

9.

Information og Marketingsaktiviteter
DMUs nye Kommunikations og Marketingsmedarbejder Martin Gunnar Thenning
(MGT) gennemgik en undersøgelse, som han har igangsat i løbet af august
måned, til de af DMUs medlemmer som har oplyst e-mail adresse.
Pr. 4. september har 1.063 besvaret undersøgelsen, som danner baggrund for en
del analyser i den kommende tid frem mod klublederseminaret og de
beslutninger, som skal tages. Undersøgelsens første resultater gav anledning til
en debat. Undersøgelsen vil blive genudsendt til de som endnu ikke har svaret,
med det formål at få den så dækkende som muligt inden efteråret, herunder
klublederseminaret.
Som udgangspunkt har undersøgelsen givet et godt indtryk af den nuværende
situation for DMU og dette vil blive præsenteret på det kommende
Klublederseminar og indgå i de øvrige aktivitetsplaner.
MGT gennemgik også forslag til en Facebook-strategi for DMU. En af
hovedpointerne med Facebook-strategien er at få gennemdiskuteret den
praktiske håndtering af at engagere sig via de sociale medier. BMX, RR/DR og MX
har i forvejen Facebook, som bliver administreret af Kommissionerne.
MGT vil gerne hjælpe de øvrige grene med at starte Facebook op. Målet er at
hver gren kommer på senest 1. december 2012, hvor der udpeges faste
administratorer. MGT kommer til at fungere som administrator i forhold til DMUs
overordnede Facebook.
Sportssekretærerne og den sportsfaglige del af DMU (SK`erne) kommer til at
være en del af Facebook. Samtlige grene skal være på – og linke til DMU
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Facebook-siden.
Sponsor-søgning: Der arbejdes med et udgangspunkt, som hedder, at den
primære sponsorsøgning i første omgang målrettes mod grenene. MGT er med på
besøg hos de enkelte SK`er for at få diskuteret hvilke Sponsor-emner der kan
være for DMU.

MGT/
KMM

MotorBladet 2013: HB vedtog, at MotorBladet 2013 skal udkomme 6 gange. En af
spørgeskemaundersøgelsens delresultater viser, at ca. 70 pct. af modtagerne
mener, at MotorBladet er et vigtigt medie for DMU, kun overgået af
hjemmesiden. Der vil i den kommende periode indhentes endelige priser på
produktion af bladet næste år.
HJB gennemgik de seneste tilbud vedr. beklædning til teams som skal af sted
internationalt, og gennemgik pakkerne, som man foreslog. JAK har tilbudt at
sælge DMU-tøj via deres hjemmeside, som DMU så kan linke til.
10.

11.

12.

Miljø
Der er modtaget 18 ansøgninger ind på den ledige stilling hos DMU som
miljømedarbejder.
Samtalerne afvikles i løbet af september, med udgangspunkt i 6 indkaldte
ansøgere.
Den eksisterende aftale med Grontmij får lov til at løbe året ud. Det har ikke
nogen praktisk betydning, hvorvidt aftalen bliver opsagt før tid, da afregningen er
opgavebestemt.
DMU Repræsentantskabsmøde 2013 (Oplæg / Diskussion)
Der er to muligheder for repræsentantskabsmøde 2013.
1. At der afholdes et repræsentantskabsmøde over en dag.
2. At der afholdes repræsentantskabsmøde over to dage som hidtil.
Det blev besluttet at arbejde videre med et repræsentantskabsmøde i 2013 over 1 dag.
Klublederseminar (november) og lederseminar (maj) får således en stigende
betydning – og da der er en del omkostninger forbundet med
weekendarrangementer, blev det vurderet som hensigtsmæssigt, at køre med 1dags-modellen i 2013. 1-dags modellen er for øvrigt kendt i mange andre
forbund, samt hos hovedforbundet DIF.
En konsekvens af dette vil være at fortjenstegn skal indplaceres på DMU
repræsentantskabsmødet. Men fortjensttegn til verdensmestre osv. bliver
præsenteret ved Dansk Motorsport Award (DMA), som afvikles i Cirkusbygningen,
København, den 6. februar 2013.
DMU Jubilæum 2014
JB præsenterede et oplæg til et 100-års program, med forslag til aktiviteter, som
blev godkendt til videre bearbejdning hen over efteråret . Nu og her bliver der
indhentet tilbud på redaktører på 100-års jubilæumsbog, således at denne del af
arbejdet starter snarest. Når redaktøren er fundet, indkaldes historisk udvalg til
gennemgang af de punkter, hvor udvalget har mulighed for at supplere
redaktøren med input og viden til arbejdet.
DMUs 100-års dag er konkret den 17. april 2014. Men det blev foreslået at
tidspunktet for afholdelse, slås sammen med et to-dages
repræsentantskabsmøde i 2014. Og at der efterfølgende arbejdes med yderligere
aktiviteter, som fx kunne ligge på den konkrete dato for jubilæet. Dette besluttes
på HB Møde 06-12, den 8. december.
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13.

IT Strategi 2013-2016
DMUs IT Strategi 2013- er ændret således at fokus fremover er mere
forretningsorienteret, og det er defineret hvilke dele af forretningsudviklingen
som der fremover fokuseres på. På den korte bane er det en uændret
prioriteringsliste i forhold til de indsatsområder som der er. Listen er:
- Projekt: Elektronisk DMU-licenskort (er i gang)
- Implementering af Sociale medier (Facebook) (er i gang)
- Projekt: DMUs Forretningssystem - Merit og Godkendelser
- Intranet (2013-)
- Nyt DMUsport.dk
- Projekt: Shop og klubmedlemskab

KMM

Hvorledes disse projekter konkret implementeres, tidsplan, bemanding,
kompetenceudvikling, driftssikkerhed og økonomi – skal diskuteres på det
kommende møde i IT-arbejdsgruppen den 11. september.
14.

15.

16.

Fremtidige plaketter osv. til jubilæer i klubber/andre
HB vedtog at der skal produceres en standardplakette til jubilæer i klubberne.
Sekretariatet udarbejder forslag til retningslinjer og indhenter tilbud.
Talent og Elite
Oplæg til fokuspunkter 2013 – 2016
Team Danmark har stillet øgede krav til målsætninger. Derfor bliver der i
eliteafdelingen sat krav til fokus på de enkeltes mål.
Generelt skal alle forbund/grene der støttes af TD have indført ATK ellers får man
ikke støtte til Eliten fra 2014.
Hvad angår ATK har DIF udpeget DMU BMX som en af de sportsgrene hvor man
ønsker at give støtte til fremstilling af ATK.
Den 1. november skal ansøgning med spec. af fokuspunkter for alle kørere være
på plads til Team Danmark samt alle strategier og aktivitetsplaner for alle
grenene i DMU.
DMU Organisationsudvikling
Der vil til klublederseminaret blive fremlagt nogle af de forslag som blev fremlagt
ved HB 04-12, vedr. organisationsudvikling. HB foreslås at gennemse punkterne
igen, for at sikre at det bliver gennemarbejdede punkter som præsenteres ved
klublederseminaret.

17.

Valg 2013
Følgende er på valg ved kommende Repræsentantskabsmøder 2013:
HB Formand for 3 år: Jørgen Bitsch
Speedway Formand for 3 år: Svend Jacobsen
Kommissionsmedlem MX for 3 år: Lene Skovsgaard
Kommissionsmedlem OT for 3 år: Anita Silkjær
Kommissionsmedlem BMX for 3 år: Johnny Winther
Kommissionsmedlem RR/DR for 3 år: Jan Mandelid

18.

Internationale sager FIM, UEM, UCI, NMC, Andet
Det kommende NMC-møde bliver afholdt i Island i starten af oktober. Det er
vigtigt at få en debat omkring hvad vi skal med NMC fremover, på baggrund af
en beklagelig udvikling i Nordisk Road Racing 2012, hvor samarbejdet brød
sammen. Men det kræver at SK`erne deltager. Det er vigtigt for sporten, at
SK`erne tager derop for at få en seriøs diskussion om samarbejdet, specielt da
SK`erne ikke føler at det nordiske samarbejde fungerer. Der er deadline for
aflevering af forslag til Agenda den 10. september – og deadline for aflevering af
deltager lister den 17. september.
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19.

Næste møder
Næste HB Møde afholdes lørdag den 8. december 2012, kl. 09:00.
Mødekalender 2012 for alle SK / Primære Udvalg vedhæftet
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