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

Ikke til stede:

01-16
09-02-2016 – Fjelsted Skovkro
Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB)
Hans Jørn Beck (HJB), Asger Pedersen (AP), Anita Silkær (AS), Ole Hansen (OH),
Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard Nielsen (JN), Lars Ostenfeldt (LO),
Stefan Kristjansson (SKR), Palle Lind (PL)
Brian Berthelsen (BB), Lene Skovsgaard (LS)

Referent:
Dato:

Jonas Nygaard
15-02-2016
___________________________________________________________________

Ansv.
1.

2.

Siden sidst
a) Sportsåret 2015
Det var et flot show, og det er dejligt at private samarbejdspartnere vil afvikle et
show på vegne af DMU. Uden disse vil være svært økonomisk og ressourcemæssigt
at stable på benene.
b) Motor Sports Award
Gode tilbagemeldinger på showet, som må siges at blive større år for år. DASU var i
år meget fremtrædende og der skal naturligvis kigges nærmere på en jævn fordeling
i priser og indslag undershowet.
DMU var også repræsenteret ved messen, hertil udtrykte HJB tak for støtten fra
klubberne som stod på messen i Herning og fremviste de forskellige DMU grene.
c) Team Danmark - struktur og fremtiden
JB informerede omkring struktur og fremtiden, HB vil følge processen og informere
nærmere når der konkrete tiltag og planer ligger klar.
d) DIF kommende valg og afstemning
JB informerede omkring processen og nævnte at DMU indtil videre (alle kandidater
er ikke kendte endnu) støtter op omkring kandidaturet for Hans Natorp samt
Thomas Bach fra DIF’s bestyrelse.

JB

Forretningsudvalget
Alle HB medlemmer havde læst referat og havde ikke yderligere spørgsmål til FU.
JB
DMU har ikke for nuværende en forretningsorden, men at der arbejdes på et dokument som
kan godkendes af HB ved næste HB møde i april.
OH informerede omkring ambulance situationen. I 2015 var det ikke obligatorisk at klubben
og leverandøren i fællesskab udfyldte denne kontrakt
OH indstillede HB at dette skulle gøres obligatorisk i 2016, så den enkelte klub har fuldt
reglerne for bekendtgørelsen og det derved er den enkelte leverandør af beredskabsydelsen
som indestår for kravet fra justitsministeriets bekendtgørelse.
HB godkendte enstemmigt forslaget, og JN vil sikre at informationen bliver udsendt til alle
klubber og ligaklubber i uge 7.
JN

3.

DMU´s Administration
Status fra administrationen, JN har afholdt individuelle møder med alle medarbejdere på
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JN

sekretariatet og nævnte at der er godt humør og alle glæder sig til at tage del i de nye
tanker og rutiner som ligger i sekretariatet.
Af tidligere tiltag, vil JN køre tidsstudie/tidsregistrering videre- som forventes afholdt 4
gange i 2016.
Tavlemøder og vidensdeling afholdes hver tirsdag kl. 09.15.
JN har afholdt møder med forskellige DIF konsulenter og samarbejdspartnerne og begynder
at have et indblik i ”#husets” organisering. DMU er hertil blevet tildelt nye
forbundskonsulent Mikkel Øhrgaard, som JN kender fra Dansk Golf Union, Mikkel er utroligt
vellidt i ”huset” og det tegner lovende for det videre samarbejde omkring DIF og nye
økonomiske strukturer.
Der er afholdt BMX overgang møde den 27. jan, og de videre skridt er blevet aftalt. JN følger
op på handlingsplanen og DCU for at sikre fremskridt.
Rep mødet, der er pt. tilmeldt 146 deltagere, hvilket er 2 mere end 2015, hvilket er meget
positivt.
Omring sponsorater, branding og marketing, arbejder Martin Thenning med et prospekt og
muligheden for en ny erhvervsklub- JN vender tilbage med de konkrete tiltag.
4.

Siden sidst Sportskommissionerne

SK’er

RR
JH informerede omkring udfordringen med licensstigning for DragRacing. Desværre ser det
ud til at der kun afvikles 3 løb i 2016 og der er ingen faste træningsmuligheder i Danmark,
hvorfor mange DR kører mener licens prisen ikke står overens med antallet af
løbsmuligheder.
JH indstillede overfor HB at prisen for DR kører blev sænket ekstraordinært til 975 kr. for
sæsonen, for at sikre flest mulige DR kører ville tegne licens i 2016.
HB besluttede at flytte DR over til kategorien for speciel licenser. Hertil nævnte JB/AP det
skulle tages til referat at ændringen var midlertidig og taget ud fra den betragtning at der
kun var 3 løb i 2016. Når DR begynder at afvikle flere løb og får træningsmuligheder i
Danmark, skal DR flyttes tilbage til kategorien for normale konkurrencelicenser.

JH

BMX
HS informerede omkring BMX og det sportslige fokus som ligger i 2016. Det er vigtigt at
finde et samlet udgangspunkt for den sportslige udvikling, og hvis vi ønsker flere talenter og
en større elitesatsning skal konkurrence set-up’et i BMX genovervejes.
Til Rep Mødet, vil SK informere omkring status for BMX overgangen til DCU, hvor langt vi er
i processen og tidsplan.
HS
Speedway
Der ligger en udfordring i FIM omkring afviklingen af nationale løb. Polen er begyndt at
afholde løb om onsdage, hvor der tidligere har været en ”gentlemen agreement” om at det
var Danmarks dag. Hvis vi ikke får taget hånd om denne proces nu, vil det give udfordringer
fremadrettet, da kørerne vil følge pengene og hvor Polen i dag betaler 8-10 gange mere end
andre lande. På kommende ISBL mødet, vil dette blive drøftet og DMU sat det som punkt på
dagsordenen med Svend Jacobsen i spidsen.
SK
Der var afholdt økonomi møde mellem Liga klubberne den 3. februar. Der ligger en generel
udfordring i økonomien blandt ligaselskaberne og derved fastholdelse af licens til at deltage
i Metal Speedway League. Det er vigtigt at få italesat disse udfordringer fra starten, så
selskaberne, kørerne og samarbejdspartnere fastholder et sportsligt fokus, og ikke ender i
sager omkring økonomi.
Gert Lillebæk, har igen valgt at deltage som ekstern repræsentant i licensudvalget og hjælpe
klubberne omkring den økonomiske forståelse og tilgang fremadrettet. Vi siger tak til Gert,
vi sætter pris på hans hjælp til gavn for ligaklubberne. Ligeledes indtræder Jonas Nygaard
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som medlem af udvalget.
Der ligger pt. en sag mellem Munkebo Speedway og DMU, omkring afholdelsen af DM
Finalen. SK og JN har fremsendt svar og forventer at sagen er afsluttet fra DMU’s side, da
kravet beror på en misforståelse fra Munkebo idet reglementet siger at vinderen af
indledende runde skal afholde finalen og de omkostninger som følger med afholdelsen af
denne.
Dansk Metal har gentegnet sponsoratet omkring Speedway liga’en, og aftalen løber 3 år ligaen vil fremadrettet hedde Metal Speedway League.
MX
Løbskalenderen begynder at tage form og vi forventer at have en færdig kalender klar
medio februar til offentliggørelse.
Sag mellem DMCU og DMU. DIF jurist har fremlagt sagen mellem DMCU og DMU for KFST og
vi afventer svar. Samtidig er ungdoms ringen som har en lignende aftale med at køre på
AP
DMU’s baner forhørt sig om gentegning af aftalen. Så længe der ligger en sag i KFST, kan
DMU ikke indgå samarbejdsaftaler med andre organisationer og vi afventer derfor svar fra
KFST (aftalen med DMCU er ophørt til der findes en afklaring). Vi håber at få en afklaring
snarest muligt så sporten igen kan komme i centrum.
LS udtræder af SK MX, og det forventes at 2-3 stiller op til kommissionen. Det skal blive
interessant at se hvem som opstiller og vi ser frem til nye kræfter som kan være med til at
udvikle SK MX. Samtidig vil vi gerne sige tak til Lene Skovsgaard for indsatsen de sidste 4 år.
Off-Track
Reglement i både Enduro og Trial er færdigt og på hjemmesiden, ligesom løbskalenderne er
på plads, dog har der været lidt udfordringer i Enduro omkring terræner som gør at der kan
forventes lidt ændringer i den tidligere offentliggjorte kalender.
Omkring Trial arbejdes der på en ny formand, og jeg sidder med en god dialog og håber
snarest at kunne melde mere ud herom.
5.

BMX – DCU processen (Kort opdatering)
LO: Der er afholdt møde med DCU omkring overgangen for BMX.

LO

Det seneste styregruppemøde blev afholdt den 8. oktober (der har i alt været afholdt fire
styregruppemøder, hvor DMU’s formand Jørgen Bitsch, DMU’s Generalsekretær, BMXnæstformand Lars Ostenfeldt og BMX-sportssekretær Martin Thenning har deltaget fra
DMU’s side og DCU’s direktør og formand samt Klaus Bach og Jakob Knudsen fra
henholdsvis bestyrelsen på Sjælland og i Jylland har deltaget fra DCU’s side).
LO gennemgik ”Hvidbogen” på mødet, som ligger til grund for hele overflytningen til DCU.
Særligt omkring ”Implementering i 2016” havde fokus i LO’s oplæg, hvor en række punkter
blev løbet igennem (se side 5 i Hvidbog).
Økonomien er ved at falde på plads. Der skal laves en oversigt over, hvad der kommer ind af
indtægter, og hvad der går ud. Jonas Nygaard har sendt budgettet til Per Henrik.
Talent- og eliteområde
Der aftales et møde mellem DMU’s Sportschef Søren Andersen, Team Danmarks konsulent
Jens Meibom og DCU’s Sportschef Lars Bonde, mødet vil omhandle beskrivelser af
arbejdsopgaver og resultater de sidste 4 år i samarbejdet mellem Team Danmark og DMU.
Yderligere vil Lars Bonde tage en snak med HS omkring SK’ tanker vedr. Talent og Elite
arbejdet fremadrettet.
Sekretariatsopgaver til DCU
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Martin Thenning har udarbejdet en liste med de BMX-opgaver, som han sidder med fordelt
på ét år. DCU vil, efter at økonomien er endelig på plads, vurdere hvilke opgaver, der skal
lægges ind i sekretariatet og hvilke der skal lægges ud til frivillige. Dette bliver
Næste møde
Per Henrik og Jonas Nygaard vil tale sammen og aftale næste møde samt hvad dagsordenen
skal være. Omkring næste styregruppemøde vil Jørgen Bitsch, Lars Ostenfeldt samt Jonas
Nygaard fra DMU deltage.
6.

Økonomi og Regnskab
a) Regnskab, underskrivning
JN indhentede underskrifter fra alle deltagere. De sidste 2 underskriver på HB
mødet den 4. marts.
AP, hvad betyder afvigelserne i regnskabet for det enkelte SK? JB, der skal være et
rullende resultat. Over en 3-årg periode skal regnskabet for den enkelte SK gå i 0.
det betyder at den enkelte formand over en 3-årig periode (valgperioden) skal sikre
at regnskabet balancere, men kan som SK formand ikke overtage ”gælden” fra en
gammel SK formand. Derved sikres den enkelte SK formand at arbejde med en
”ren” 3-årig periode.
SK, baggrunden for afvigelser i regnskabet hos SK SP, ligger i satsningen og
markedsføringen af ”hvervning og udviklings” Sportsudvalget som i 2015 har
arbejdet benhårdt på at bringe nye licenser til sporten. Satsningen har båret frugt
og licenstallet i SP er for første gang i rigtig mange år steget. 250cc satsningen har
ligeledes båret frugt og klassen er nu i 2016 startet op som en selvstændig og
anerkendt klasse. Sidst men ikke mindst har SK SP i 2015 Prioriteret internationale
møder og muligheden for at få politisk bestemmelse som fx problematikken
omkring kørerdage for liga klubberne i relation til Polen.
b) Kommentarer fra Revisionen
Revisionen har påpeget enkelte områder som skal indskærpes mod 2016.
Kørselsbilag skal som udgangspunkt have adresse fra/til samt nummerplade påført
dokumentet efter retningslinjer fra skat.
Der har ikke været yderligere kommentarer og processen omkring regnskabet.
Hertil skal vi rette en tak til vores 2 interne revisorer Svend Panse og Bjarne Fjord
for hjælpen i 2015.
c) KPI/Nøgletal 2015
JB, informerede omkring KPI’er for 2015, Hovedbestyrelsen (HB) konstaterede at
det er et godt arbejdsredsskab som grundlag for det videre strategiske arbejde HB.
d) Budget 2016
Det endelige budget blev gennemgået, hvori de enkelte SK’er har givet
tilbagemelding i december/januar. Der var ikke yderligere kommentarer til
budgettet og de enkelte SK’er fremsendes realiseret forbrug per måned til brug for
opdatering af månedsbudgettet.
Budget 2016 blev godkendt.
e) Årsrapport 2015
Alle Sk’er har indleveret årets beretninger og resultat 2015 og budget 2016.
Årsrapporten færdigarbejdes i uge 6, og printes herefter til klubudsendelse pr. 19.
februar 2016.
f)

Tidsplan for månedsregnskaber 2016
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JB

Jean og JN har fremsendt tidsplan for månedsregnskaber til HB.
g) Budget 2017
Med den nye DIF støttestruktur fra 2018, vil det være en god øvelse at DMU
allerede med budget 2017 begynde implementeringen og tankegangen for den nye
støttestruktur så vi allerede arbejder ud fra de kommende retningslinjer, for at
følge rettidigt omhu.
7.

Sager til beslutning
a. Forslag til Repræsentantskabsmødet fra HB (vedtægter, andet)
OH fremsatte forslag til ændring i vedtægterne hvor ”BMX” udtages fra DMU’s vedtægter
fra 2017. Alle i HB godkendte forslaget. JN informerede at der ikke var indkommet
yderligere forslag fra klubberne.
b. Godkendelse af samaritter (dokumentet skal fremlægges klubben
, HB godkendte enstemmigt sagen. Det aftales at JN rundsender information til alle klubber
omkring brugen af sameritter. Dette skal fremvises til dommeren sammen med de øvrige
dokumenter.
Overordnet betyder det, at den enkelte klub har fuldt reglerne for bekendtgørelsen og det
derved er den enkelte leverandør af beredskabsydelsen som indestår for kravet fra
Justitsministeriets bekendtgørelse.

8.

Sager til behandling
a. DIF’s Fordelingsnøgle – ny struktur – konsekvenser og fokus for DMU
Der er ved at blive indført en ny støttestruktur i DIF, som vil medføre store ændringer og
nye ”krav” til de enkelte forbund. Strategi og projekter vil udgøre cirka 50% af beløbet som
fordeles for en periode på 4 år fremover. De overordnede mål for DIF´s politiske program
2015-2020

OH/JN

JN

JB

JN/JB afholder møde med DMU’s forbundskonsulent Mikkel Øhrgaard og herefter involveres
den enkelte SK i strategiprocessen.
JB
Men det er vigtigt allerede nu at fremhæve at den enkelte SK skal fokusere væsentlig mere
på projekter så vi sikrer ”Mere Idræt for Pengene”.
b. DMU Vision 2020 – opdateret efter DIF Seminar og møder
Den opdaterede Vision 2020 og nye tiltag blev gennemgået og præsenteres på Rep mødet
for endelig beslutning. Specielt el-sport og ”piger i sporten” var tiltag i FIM regi og gav
mening at implementere i DMU’s visionsplaner. Ligeledes MTB med el er en rigtig stor
mulighed for DMU i de kommende år.
c. Forsikringsopdatering
FU havde forsikringsmøde med Aon, og blev godt klædt på omkring DMU’s
forsikringsdækning. Når BMX overføres til DCU, vil der være en lavere forsikringspræmie,
som der arbejdes videre på.
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OH

JN

d. Disciplinærnævnets – erfaringer 2015 og fokus 2016.
PH informerede omkring antallet af sager i 2015, som har været rekord lavt. Ligeledes er der
ingen sager som er sendt til DMU´s Ordensnævn i 2015. Dette viser at de enkelte
dommere/stævneledere er blevet dygtigere til at tage beslutningen på selve løbsdagen.
Hertil nævnte PH at behandlingstiden - selvfølgelig afhængig af sags typen - bør kunne
holdes på 2-3 uger, hvilket vil være målsætningen for 2016.

PH

e. Konkurrencestyrelsen og DMCU
Punktet blev drøftet og informeret under pkt. ”siden sidst sportskommissionerne”
JB
f. Uddannelse
JH informerede kort omkring uddannelsesudvalget. Specielt e-learning var et område hvor vi
kunne udvikle platformen i større grad. JH og Lea vil arbejde videre med mulighederne og
JH
sikre tiltag som tilgodeser udøvere og klubber.
g. Samarbejde med DASU
Første samarbejdsmøde er afholdt med DASU den 5. februar. Deltagere var JN/JB og
Formand Bent og Ture, Generalsekretær DASU. Der er enighed om at DASU og DMU er 2
forskellige forbund og at en sammenlægning ikke er på tale. Men der er flere områder hvor
man i samarbejde ville kunne arbejde stærkere sammen.
Enkelte områder er allerede berørt, fx Miljøsamarbejde, principper omkring
disciplinærnævnet, erhvervsklub. JH nævnte at baneudviklingsprojekter hvor en fællesbrug
af baner mellem DMU og DASU, vil være en god drøftelse, eller i hvert fald at forbundene
informerede hinanden løbende omkring tiltag og muligheder. JN/JB vil arbejde videre med
samarbejde og få etableret konkrete tiltag mellem DASU og DMU.
Det første skridt er at nedsætte et fælles Miljøudvalg som der var opbakning til fra HB. JN/JB
arbejder videre med dette.

JB

h. Frivillighedsstrategi og aktiviteter 2016
HB vil arbejde videre med planen, og drøfter punktet nærmere på næste HB møde

JB

i. Repræsentantskabsmøder og valg 2016 (valg 2017)
JN informerede omkring tilmeldinger i Rep Mødet (se under pkt. 3), HB mødes om fredagen
og afholder formøde kl. 17-20, hvor også DMU’s sekretariat er inviteret samt DIF
forbundskonsulent Mikkel Øhrgaard. JN rundsender opstillingsliste efter fristensudløb den
12. februar.

JN

9. Internationale sager
a) Kort opdatering
JB informerede kort om sager i FIM. Flere Sk’er samt danske FIM kommissionsmedlemmer i
FIM deltager ved seminaret i Geneve den 12-14. februar. Mere information følger efter
mødet.

JB

10

Eventuelt
AS spurgte om der kunne blive oprettet ekstra licenser til intranettet. JN nævnte at dette
AS
bestemt var muligt og at Kasper Darfelt vil kontakte hende omkring oprettelsen
AP spurgte til ATK MX, hvornår den forventes færdig og offentliggjort. JB informerede at den AP/JB
vil være klar til Klublederseminaret i november 2016.
JN tog informationen til efterretning og vil informere sekretariatet og sikre at de nødvendige JN
ressourcer var tilgængelige så bogen vil være klar til november.

11

Referater til godkendelse
a. HB 06/15
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b. FU 01/16
c. UU
d. Miljø
e. SK MX
f. SK Speedway
g. SK BMX
h. SK RR/DR
i. SK OFFTrack
Ingen kommentarer fra HB

12.

Næste møder - 2016
JB
04-03-2016
05-03-2016
12-04-2016
09-06-2016
08-09-2016
04-11-2016
05-11-2016
26-11-2016

Hovedbestyrelsesmøde (17.00), Horsens
Repræsentantskabsmøder (09.00), Horsens
Hovedbestyrelsesmøde (17.00), Fjelsted
Hovedbestyrelsesmøde (torsdag kl. 09.00)
Hovedbestyrelsesmøde (torsdag kl. 09.00)
DMU Klublederseminar (17.00) Horsens
DMU Klublederseminar (09.00) Horsens
Hovedbestyrelsesmøde (09.00) Fjelsted

Side 7 af 7

