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27. juni 2008

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 5/08 den 12. juni 2008
Til stede: Jørgen Bitsch, Aage Hejgaard, Poul Hjorth, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen,
Johnny Lassen og Henrik Berendt og Søren Andersen (referent).
Afbud: Erling Christiansen og Pia Buth Rasmussen
Jørgen startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over dagsordenen.
1. Referater
HB 4/08
Godkendt uden kommentarer
SD MX 03/08
Punkt 3. Det er efterfølgende blevet besluttet, at Claus Larsen skal have et FIM
tidtagerlicens.
Det er SDs opfattelse, at respekten for det gule flag og officials desværre er
nedadgående, hvilket SD vil have fokus på i den kommende periode. HB bakker op
omkring dette og vil samtidig pointere at den fornødne respekt fra kørerne skal sikres.
Referat godkendt.
SD RR 03/08
Pudeafskærmning er etableret og der kan nu sælges bandereklamer.
Løbsblanketter opdateret.
Problemer omkring afviklingen af DM i store klasser. Desværre er tilmeldingerne er
færre end tidligere og der er derfor afholdt to møder med de arrangerende klubber for
at skabe en redningsplan for resten af sæsonen. På baggrund af det endelige forslag vil
der eventuelt blive fremsendt ansøgning om underskudsdækning til SD RR og HB. Der
skal desuden udarbejdes en plan for de kommende år.
Godkendt uden kommentarer.
SD Speedway
Har ikke afholdt møde siden sidst. SD SP undersøger hændelsesforløbet nærmere
omkring en skade ved en Superligamatch og klubben stoppede derefter løbet. Piotr
Paluch sagen skal behandles i DIF sidst i juni.
SD BMX
Der er ikke afholdt møde siden sidste HB møde.
Et stort tillykke med de to OL-deltagere Henrik Baltzersen og Amanda Sørensen samt
Landstræner Christian Poulsen. Der er pt en verserende sag med en kører, der har
overfuset en dommer. Som tidligere nævnt accepteres dette ikke.
Referat fra Strategi og Udviklingsmøde
Ingen kommentarer.
2. Miljø og Støjmålinger
Afholdt et rigtigt godt miljøseminar, hvor der blev taget godt i mod den nye
støjmålemetode. Der er foretaget støjmålinger, - også i Speedway med den nye
dynamiske standmålemetode.
Steen Fredsøe og Henrik Højlund er inviteret af FIMs CMS til at forevise metoden og
foretage en række støjmålinger ved VM MX i Frankrig, da FIM CMS (MX) er ved at
beslutte hvilken støjmålemetode der skal anvendes fra 2009.
Det blev besluttet at DMU/Niels Munk retter henvendelse til Roy Otto, Formanden for
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CCP i FIM for at få en status på den forventede homolegering af lydpotterne i Speedway
som skal være gennemført for sæsonen 2009.
3. Økonomi
Vi er tæt på datoen 1.juli og det betyder halvårsregnskabet danner udgangspunkt for,
hvor vi står rent økonomisk og dermed kan der foretages eventuelle budget
korrektioner for anden halvdel for at sikre det forventede årsresultat. Majbalancen er
positiv i forhold til budgettet og udviser et større overskud end budgetteret.
SDernes regnskaber:
MX:
Ser generelt meget positivt ud, hvilket er en positiv fremgang i forhold til tidligere år.
Speedway:
Har ikke kigget tallene i gennem, og ingen væsentlige kommentarer i forhold til
budgettet. Superliga klubberne kontaktes for bankgarantien/depositum for 2008.
RR:
Difference på løbsafgift som giver et væsentligt udsving og skal rettes til halvåret.
BMX:
Der er brugt lidt flere penge end budgetteret, men ellers er der ingen store udsving.
4. DIF
Medlemsregistrering: Klubberne er i fuld gang med at indberette deres medlemstal.
Anden rykker er tilsendt de klubber, som ikke har indberettet. Som tidligere beskrevet
er dette års registrering ekstrem vigtig. Hvis vi ikke registrerer 1.000 medlemmer i
BMX, bortfalder der et aktivitetstilskud på cirka 420.000 kr. SD BMX har ydet en stor
indsats og det kan fastslås, at tallene nås.
Nøgletal: Indberetning af nøgletal og dokumentationen for disse er afleveret til DIF.
Revisoren har udarbejdet revisionsnotatet.
Afventer feedback fra DIF og vi vil derefter udarbejde planerne for registreringer for
2008 og fremad for at sikre en løbende registrering.
5. DIF/DGI
Der er afholdt pressemøde om sammenlægning mellem DIF og DGI. Man er langt fra
færdig med processen som jo vil løbe i de næste 3 år, men som nævnt i
pressemeddelelsen er dette en historisk milepæl. Umiddelbart vil det efter de
nuværende oplysninger betyde forbedringer for DMU’s klubber på lokalplan hvor
planerne er at klubberne får bedre muligheder for at søge hjælp hos det nye forbund på
specielt breddeområdet. Udviklingen følges naturligvis meget tæt.
6. Forsikringssager
Der arbejdes videre i den nedsatte gruppe. Tages op på kommende møde.
7. Kommunikation, Information og Marketingsstrategi
Rigtig positivt møde som mundede ud i to hovedoverskrifter; Den kommunikerende
organisation og Data til Tiden.
Der vil nu blive udarbejdet en konkret strategi med tilhørende handlingsplan og
prioriteringer for de kommende år som også indeholder en plan for de nødvendige
ressourcer. Planerne vil også indeholde IT udviklingen.
DMU har taget kontakt til Nyhedsavisen for at høre om mulighederne for at indlede et
samarbejde. Nyhedsavisen var ikke afvisende overfor ideen. Set fra Nyhedsavisens
perspektiv vil udgangspunktet for et samarbejde primært involvere nyheder fra GP
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Speedway, men der vil også være mulighed for emne-artikler om enkeltstående events
og BMX.
Der vil snarest muligt blive etableret et debatforum for klubformænd for at vi kan få
igangsat netværksarbejdet og ikke mindst afprøvet ideerne fra Klublederseminaret.
Aage Hejgaard og Kenneth Majkjær arbejder videre med mulighederne.
8. DMU’s sekretariat
På baggrund af de første måneders erfaringer med den nye hovedbestyrelse og
sammensætning på kontoret tog en længere debat om, hvad man ønsker der skal ske
på sekretariatet. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem ressourcer, daglig drift
og udvikling. Ligeledes kan det også konstateres at der er mange muligheder og planer
der skal færdigbearbejdes i den kommende periode for at vi i løbet af august /
september kan udarbejde de endelige planer for DMU’s sekretariat og de øvrige
nødvendige ressourcer for at drive DMU og den planlagte udvikling. Det blev besluttet,
at der arbejdes videre med ansættelse af en generalsekretær.
9. Team Danmark/Eliteudvalget/Talentarbejdet
Der afholdes et møde mellem Team Danmark Konsulent Jens Meibom og Jørgen Bitsch
for en generel status midtvejs 2008 og ligeledes planlægning af 2009 sæsonen. I denne
forbindelse er der en del ændringer hvor blandt andet Team Danmarks støttekoncept
forventes ændret til 2009. Ligeledes skal der forhandles en ny samarbejdsaftale mellem
Team Danmark og DMU.
Der vil herefter blive afholdt et møde i Eliteudvalget for en nærmere drøftelse og
planlægning af den resterende del af 2008 samt 2009.
10.Status fra arbejdsgrupperne
a) Klublederudvikling
Konceptet er klart. Indbydelsen udsendes til klubberne senest den 12. august 2008.
Alle klubber opfordres på det kraftigste til at bakke op om disse uddannelsestilbud.
b) Ny officialuddannelse
Arbejdsgruppen for ADS er blevet skåret fra 15 medlemmer til 7 medlemmer. HB
diskuterede personsammensætningen og foretog nogle korrektioner. Der planlægges et
uddannelsesforløb af instruktørerne i samarbejde med DIF. Næste møde 30. juni 2008
c) DMU’s Netværk
Forskellige muligheder for etablering af tidsvarende og professionelt netværk til
klubformænd, HB, SD`erne samt Mentorer bliver for tiden diskuteret i
Netværksgruppen.
d) DMU Events, opdatering fra alle events 2008, 2009
Kørt et flot BMX World Cup i København, som danner et godt grundlag for World Cup
2009 samt eventuelt VM i 2012. En stor tak til WOCO samt Københavns BMX for at flot
arrangement.
Forberedelserne til VM i Randers og Midtsjælland kører planmæssigt og der er en positiv
respons fra blandt andet TV og sponsorer.
DMA serien i Motocross fungerer også efter planerne, dog er der færre kørere end
budgetteret.
e) Reglementsudvalg
Erling havde fremsendt notat med status for arbejdsgruppen. Der arbejdes videre og
der holdes møde i uge 27.
h) DMU Organisationsudvikling
Blev drøftet under Strategi og Udviklingsmødet og der arbejdes videre i efteråret. Dette
punkt forventes at være ét af hovedpunkterne på årets klublederseminar.
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11.Internationalt samarbejde
a) FIM
DMU (Jørgen Bitsch) er blevet inviteret med i det kommende strategiarbejde i FIM der
er igangsat, hvor der blandt andet skal være en Work Shop i september. Dette opfattes
meget positivt at DMU er inviteret med i dette arbejde, og således vil have en
medindflydelse på den fremtidige strategiplan for FIM, som forventes godkendt på den
kommende FIM kongres.
Michael Mølmer, der er ambulancelæge hos Ambulix, ønsker at få FIM Medical licence.
HB synes, at det er meget positivt, og det planlægges nærmere hvornår der er seminar
igen hvor licensen kan erhverves.
b) UEM
Der ansøges om følgende UEM løb i 2009:
Speedway: U19 hold finale, Ind. U19 finale og YGT
Motocross: EMX 65 og 85, EMX 125 Junior/EMX Open
RR: Pocketbike
c) Nordisk Møde
Det blev besluttet, at skrive til de øvrige nordiske federationer for at få mødet flyttet, da
det falder sammen med den sidste SGP afdeling i Tyskland.
Tages op på næste møde.

Næste møde er 12. august 2008
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