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

02-16
04-03-2016 – Scandic Bygholm Park, Horsens
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)

Tilhører:

DMU’s sekretariat: Jean Snitily, Søren Andersen, Emil Larsen, Kasper Dardelt, Lea
Kahlke Hansen, Martin Gunnar Thenning, Hanne Henriksen samt DIF
Forbundskonsulent Mikkel Øhrgaard.

Referent:
Dato:

Jonas Nygaard
04-03-2016
___________________________________________________________________

Ansv.
JB

1.

Velkomst
Velkommen til HB mødet, dagen før årets DMU Repræsentantskabsmøder 2016. I
dag skal vi også byde velkommen til sekretariatet, speciel velkommen til Hanne
som er ny studentermedhjælper i DMU. Sekretariatet vil deltage i mødet og i den
efterfølgende middag, hvor vi håber at få nogle gode snakke rundt om bordet.
Derudover har vi fået besøg af Mikkel Øhrgaard som er vores nye DIF
Forbundskonsulent, som vi kommer til at arbejde rigtigt meget sammen med i
løbet af de næste par år i forbindelse med den nye økonomiske støttestruktur i
DIF. JB/JN havde afholdt møde med Mikkel Øhrgaard tidligere på ugen og
forventningerne til at strategiske arbejde er blevet fastlagt.
Velkommen til et godt møde.

2.

Siden sidst - Formanden
DIF
JB
Formanden orienterede omkring DIF og processen i den nye støttestruktur. Hertil skal der
afvikles valg til næstformandsposten, som fra 2016 er opdelt i to næstformandsposter.
DMU har allerede fået fremsendt opstillingsinformation/kampagne fra forskellige
kandidater og følger processen løbende.
DMU arbejder på at få etableret et samarbejde med begge MC Touring foreninger i
Danmark. JB arbejder på at få planlagt et møde med MC Touring Club Danmark i den JB
kommende tid.
Max gas og mijø
JB informerede omkring test/målinger foretaget i Qatar, hvor man havde udviklet udstyr
som baseret på lyd, kunne omsætte denne til omdrejningstal og derved lette
problematikken omkring max gas måling hos de enkelte kører. Det er en spændende
udvikling som sker på området og i MU følger vi arbejdet løbende.
JB

DMCU sagen
JB informerede omkring DMCU sagen, desværre har vi ikke modtaget tilbagemelding fra
KFST, og de forventer at der går ca. 3 uger inden vi hører nærmere. Når der findes en
afklaring vil det blive informeret ud til HB og klubberne.
JB
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Sag vedr. Munkebo Speedway
Der ligger en sag mellem DMU og Munkebo Speedway vedrørende afholdelsen af DMU
Super Finalen 2015, hvor Munkebo som vært for arrangementer skulle afholde
omkostninger til fx lys på anlæg mv. DMU har afvist kravet idet retningsliner og krav SK/JN
omkring afholdelse af omkostninger skal gøres af klubben. SK har gjort Munkebo
opmærksom på dette og samtidig fået det bekræftet i e-mail fra Munkebo. SK/JN følger
sagen tæt og vender tilbage når der findes en afklaring.
JN, informerede HB at man i større grad skulle sikre sig kontraktlige forhold fremadrettet,
og at forpligtelser hvori DMU/SK er involvereret, vil det give mening at sende aftalen forbi
sekretariatet til gennemlæsning og evt. som medunderskriver.
ATK SPW
JB fortalte at det store stykke arbejde med ATK SPW nu er færdig og resultatet ligger på
bordene. Samtidig vil alle interesseret til morgendagen Rep Møde få udlveret et
eksemplar. Tak til alle som har været involveret omkring projektet. Og nu skal projektet JB
”ud og leve”, Søren og Lea fra sekretariatet har lavet et pilotprojekt, hvor 3 klubber i 2016
får muligheden for at deltage og implementere bogen.
Hertil nævnte JB at ATK MX var i gang, og man forventede at kunne præsentere bogen til
klublederseminaret mod slutningen af året.
Licensstatistik
JB Informerede omkring licensstatistikken d.d. Overordnet er vi meget tæt på antallet af
indlæste licens kontra 2015. SPW er foran, hvilket et meget positivt og at de har fået
”knækket” kurven. BMX er desværre lidt længere bagefter, og HS blev opfordret til at følge
processen intenst. HS nævnte at en årsag kunne være at BMX licenser udløbet 31/3, og at
man pr. 1. april vil have en bedre pejlemærke omkring indløsningen.
Herefter gav JB ordet til Mikkel Øhrgaard, DIF Forbundskonsulent:
Mikkel Øhrgaard fortalte at han var blevet ansat i DIF pr. 1. februar, og tidligere havde
sidder i Dansk Golf Union i 6 år, med specielt fokus på talent og elite udvikling, herunder
ATK træningsmiljøer og ville kunne give DMU kvalificeret sparring og råd til
implementering.
JB nævnte at HB var blevet informeret omkring baggrunden for den nye støtte struktur, og
at Mikkel Øhrgaard godt måtte uddybe processen og planen for strukturen. Mikkel
Øhrgaard nævnte at det 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 områder som skal have specielt fokus er følgende punkter:

Men det er vigtigt allerede nu at fremhæve at forbundet skal fokusere væsentlig mere på
projekter så vi sikrer ”Mere Idræt for Pengene”.
3.

DMU´s Administration
JN
Vi har nu indberettet tal til fordelingsnøglen, det er et større arbejde og tak til Søren for
indsatsen. Det er aftalt Søren og JN tager en snak omkring resultatet- idet statistikken og
fordelingen af aktiviteter vil give et godt udgangspunkt til det videre strategi arbejde
omring den nye støttestruktur i DIF.
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ATK SPW, tillykke til Søren og Lea for det flotte arbejde, det skal blive spændende at følge
processen med implementeringen, som de er rigtigt godt i gang med.
Tidsregistrering, vi har afholdt den første tidsanalyse for uge 8-9 og resultaterne bliver
spændende at følge. JH og JN har aftalt møde den 18. marts, hvor statistikken skal
evalueres og herefter vil JN afholde et tavlemøde hvor resultatet gennemgås med
sekretariatet.
JN informerede omkring muligheder vedrørende nye lokaler, som vil være mere
tidssvarende og give et bedre arbejdsmiljø og arbejdsgange i dagligdagen. Størrelsen på
lokalet vil ligge på omkring det sammen som i dag, hvorfor det ikke vil give DMU en
yderligere omkostninger. HB støttede op omkring ideen. OH nævnte at han havde læst i
FU referatet at det ville være omkostningsneutralt, hvilket vil være positivt.
JJ informerede omkring program og status for Rep Mødet, med hele 165 deltagere, er vi
væsentligt flere end sidste år- hvilket et meget positivt.
Herefter takkede JN de enkelte medarbejdere på sekretariatet for velkomsten og var glad
for den måde de havde budt ham indenfor i DMU.
4.

Siden sidst Sportskommissionerne

SK’er

RR/DR
JH
JH informerede at DM Mini afholdes af Viking, og der ligger en drøftelse omkring
praktikken heri. Derudover informerede JH at man i RR afventede besked omkring Nordisk
deltagelse med arrangementet på Våler. JH havde ikke yderligere til RR/DR.
BMX
HS
HS informerede omkring BMX, og at Repræsentantskabsmødet vil være det sidste for
BMX. JB spurgte om HS havde mere information omkring tilbagemeldingen fra sidste HB
møde hvor SK og klubberne var ”ude af sync”, HS informerede at stemningen var bedre,
men at der lå en udfordring mellem fokus på talen og elite aktiviteter mod sociale hygge
løb. Dialogen tages op på SK Rep Mødet og løbende igennem sæsonen.
Speedway
SK
Der har været en udfordring med Munkebo som har trukket sig som arrangør af GP Kval
om 2 måneder. Heldigvis har Slangerup besluttet at ville afvikle stævnet, hvilket SK er
rigtigt glade for.
Omkring SPW selskaberne i ligaen, har der været nogle udfordringer omkring økonomien.
Generelt begynder tingene at være på plads, og d.d. er det kun én klub som mangler
tilbagemelding omkring licensudstedelse - hvilket vi håber at have på plads i løbet af de
næste par uger.
Ellers er der generel god stemning i SK, og vi glæder os til at få taget hul på sæsonen.

MX
AP
Vi planlægger at lægge 3 sportsudvalg sammen (sidevogn, micro og maxi). Vi har nogle
formænd som udtræder efter Rep Mødet, hvorfor det er interessant at få kigget på
hvordan vi organiserer vores udvalg bedst muligt.
Der er lavet åbent hus materiale i samarbejde med Lea på kontoret- og det ser rigtigt godt
ud. Hvilket vi glæder os til at kunne præsentere for klubberne i morgen. Det bliver gratis at
kunne bestille x antal plakater og gavekort- så vi forventer at give vil give klubberne endnu
bedre mulighed for at rekruttere nye medlemmer.
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Off-Track
HJB
Fra Off-Track kan vi berette at vi forventer en ny formand for Trial, hvilket bliver rigtigt
godt. Vi ser frem mod SK Rep Mødet og forventer en god snak omkring bordet.
5.

BMX – DCU processen (Kort opdatering)
LO
LO: Der er afholdt møde med DCU omkring overgangen for BMX.
JN og Søren Andersen, har afholdt møde med DCU’s Per Henrik og Sportschef Lars Bonde.
De har gennemgået det TD arbejde som er gjort i den seneste OL periode og drøftet
overgangen, hvori det er aftalt at HS og Lars Bonde skal mødes i slutningen af marts for at
gennemgå omkring SK’ tanker vedr. talen og elite området.
JN har fået Henrik Jess Jensen, formand DCU til at deltage og vi forventer at klubberne vil
tage positivt imod dette og få en god snak under Rep Mødet.
Næste møde som er aftalt bliver en styregruppemøde mellem DCU og DMU bliver fra DCU
Per Henrik- direktør DCU, de to distriktsformænd, formand DCU Henrik J. Jensen. Fra DMU
deltager JB, JN og LO. Det er aftalt at DCU indkalder til dette møde snarest muligt.

6.

Sager til beslutning
a) Repræsentantskabsmødet
1. Beretning/kommentarer
Der er ikke indkommet yderligere kommentarer
2. Indkomne forslag HB/SK
Der er kun fremkommet forslag fra HB vedrørende vedtægtsændringer fra 1.
januar 2017.
3. Valg
Opstillingslisten ligger klar, og HB har ikke yderligere spørgsmål vedrørende
listen.
4. Årets klub
SK BMX
HS, klubben har i løbet af året markeret sig positivt, det er alt hvad vi
forventer af en DMU klub, de har et godt klubmiljø, har de senest år opnået en
stigning i antallet af medlemmer og når de deltager ved stævner er det altid
med det sociale i fokus. SK BMX indstiller derfor Køge BMX.

JB
JB
OH/JN

JN

SK’er
HS

SK Off-Track
HJB
I Off- Track, vil vi ikke kun pege på en klub, men et samarbejde mellem 3
klubber- som har vist at samarbejde kan være til fordel for sporten og skabe
positive rammer for udøvelsen af vores sport. Off- track indstiller derfor
samarbejdet mellem Fyens Motor Sport, Rebild TrialSport og Midtjysk
Trialsport.
SK SPW
SK
Klubben er kommet godt ud af 2015, og har vist fremgang i antallet af
medlemmer. De fået altid roser for deres afvikling af løb og fortsætter dette i
2016, hvor de skal have DM 50cc og 85 cc. SK SPW indstiller derfor Fredericia
Motor Sportsklub.
SK MX
AP
Klubben tager en aktiv rolle i lokalområdet, hvor klubben bl.a. er involveret
med byens Sportscollege. De tager en aktiv del i afviklingen af stævner og er i
2016 vært ved en afdeling af DMA. SK indstiller derfor Næstved Motocross.
SK DR/RR
JH
Vi har desværre ikke kunne indstille en klub til årets klub.
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JB uddelte stemmesedler, og kunne efterfølgende konstatere at Køge BMX JB
blev valgt til årets klub i DMU.
b) DMU HB Udvalg 2016/2017
JN
JN præsenterede forslag udvalg under FU. Herunder blev det nævnt at
Marketingsudvalget skulle flyttes ind på sekretariatet, taget i betragtning til de
kompetencer som havde i form af Martin Thenning og JN. HJB var glad for denne
løsning og anbefalede HB at godkende.
Derudover blev det nævnt at man etablerede et EL Sports udvalg, som ville
undersøge mulighederne i forbindelse med El sport i DMU regi. JB nævnte hertil at
hvis vi skulle løfte projektet og få taget ordenligt ”tilløb” skal vi prioritere nogle
ressourcer, og specielt den nye støtte struktur i DIF taget i betragtning.
HB godkendte forslaget.
c) UU Struktur 2016/2017
JN
JN informerede omkring tanker vedrørende UU. Der har vist sig nogle udfordringer
omkring UU, hvor der mangler ejerskab i SK. Dette vil være en udfordring når det
skal uddannelse skal bæres ind i den enkelte gren.
Udfordring med eksisterende UU:
 Manglende ejerskab fra SK, pga. UU medlemmer som ikke er med i SK og
derved udfordring med implementering og prioritering i den enkelte gren
 100% medarbejder, hvis arbejdsopgaver udvikles og prioriteres af UU. Ved
flytning af møder, forlænges opgaver/implementering (fx februar 2016).
Medarbejder er praktisk udførende fremfor strategisk/implementerende
 Uddannelse udvikles/udarbejdes ud fra de enkelte UU’s interesser og
kompetencer
Ny struktur med uddannelse som punkt på dagsordenen hos den enkelte SK:
 Lea vil være en ressource for den enkelte SK og derved en stærkere
prioritering af Lea’s opgaver/udvikling inden for den enkelte gren (fælles
tiltag, og % fordeling til de enkelte grene)
 Ejerskabet ligger i den enkelte SK, HB kan nemmere følge op på manglende
udvikling og i fællesskab sikre et kontinuerligt arbejde med uddannelse i
DMU (prioritering af relevans)
 Lea vil sikre fremgang og udvikling ud fra den tid, som er til rådighed og er i
tæt dialog med SK’er
 Videreudvikling af strategi omkring uddannelsesplatformen/e-learning sker
ved Jesper Holm, Jonas Nygaard og Lea Hansen
JB nævnte at det skulle give mening og at denne struktur ville give mulighed for
prioritering i den enkelte gren, samtidig med at man stadigvæk lavede
overordnede uddannelser efter de ønsker som kommer ind.
AP nævnte at det er vigtigt at kigge på processen for hvordan det giver mening. Og
at det for MX vil være en god ide.
SK nævnte at Hanne Thomsen allerede sidder i SK’ så for Speedway vil det give en
god fremdrift.
Alle i HB godkendte indstillingen, og Lea K. Hansen og JN arbejder videre med
beskrivelse af arbejdsgang og struktur. Der planlægges møde med nuværende UU
i nærmeste fremtid for det videre forløb.
7.

JH

JB

AP
SK

Sager til behandling
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a. Fortjensttegnsvedtægter og fremtiden
JB
FU har drøftet at der i større grad skal ske ”hæder og ære” af DMUs udøvere og frivillige .
Principper foreskriver på nuværende at hvis man tidligt i sin sportskarriere vinder fx et
europamesterskab, ser vi først vedkommende når han/hun vinder fx et
verdensmesterskab. Vi mener at udøvere som har gjort en stor idrætspræstation skal JB
hædres årligt. JB nævnte derfor at indstillingen fra Fu ville være at lukke
fortjensttegnsudvalget ned og få kigget på vedtægterne. JN og Martin Thenning på
kontoret vil kigge på vedtægterne og kommer med et forslag hertil. Det forventes at FU JN
præsenterer forslag på et af de kommende HB møder.
b. IT opdatering af prioriteringer fra IT udvalget
JB
JB informerede omkring det afholdte møde den 22. februar 2016 i IT gruppen bestående
af JB, JN, JH og SK.
Mødet tog udgangspunkt i IT oplægget fra Kenneth M. Mikkelsen omkring opdatering af
de eksisterende IT systemer, og muligheden for at etablere et tidssvarende resultat set-up
for Speedway og Motocross.
Efter drøftelser blev udvalget enige om at de eksisterende IT systemer i DMU fungerede
efter bedste evne og at man ikke for nuværende ønskede at investere i et IT system, som
der ikke nødvendigvis var behov for.
Der var klar enighed om at SPW og MX havde udfordringer omkring løbsresultater, og det
skulle undersøges hvilke løsninger der kunne findes. JN informerede at man undersøgte
Mylaps registrering for MX, og at der lå nogle muligheder som kunne implementeres i
Mylaps systemet og som i dag bruges af DASU. Kasper Darfelt vil tage kontakt til DASU for
at høre nærmere og mulighed for at implementere dette i MX.
Omkring SPW resultater, var gruppen usikre på om man kunne tage en del af SVEMO
systemet og bruge til løbsresultater. Samtidig var der usikkerhed om præcise ønsker fra
SPW gruppen til hvad et sådan system skulle håndtere, hvorfor Jesper Holm foreslog at JN
tog et møde med SPW gruppen, bestående af Hanne Thomsen, Thorkild Vestergaard,
Stefan Kristjanson og Søren Andersen, og heri få afdækket præcise ønsker og tanker
herom. JN vil tage kontakt til SPW gruppen for et møde og afklaring.
c. Forsikring ved kørsel på ikke godkendte DMU baner
JB
Vi har enkelte private baner, som i dag ikke er godkendt af DMU. Det blev besluttet at
private baner kan godkendes ud fra sikkerhedsmæssige krav. Der skal ligeledes udarbejdes
retningslinjer for de trænere som er tilknyttet DMU når de afholder træning.
Som målsætning skal vi sikre et samarbejde med de private ejere så vi sikrer den bedst AP
mulige udvikling af sporten for vores udøvere.

8.

9

Internationale sager
a. Kort opdatering efter FIM Commission Congress i Geneve
JB
JB informerede omkring kongressen, og at DMU havde flere delgerede fra forskellige
grene. AP supplerede at der havde givet inspiration men at det altid kunne diskuteres om
man skulle sidde ved et møde eller gå rundt blandt de forskellige kommissioner. Der havde AP
bestemt været nogle gode snakke/ideer som kunne tages med hjem. JN var af samme JN
opfattelse,
Referat til godkendelse
HB 01/16 -godkendt
FU 02/16 (Skype møde) -godkendt
Off-Track 01/16 -godkendt
BMX 02/16 -godkendt

JB
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Der var ikke kommentarer fra HB
10.

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

JB
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
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