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

02-17
03-03-2017 – Scandic Bygholm Park, Horsens
Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB)
Hans Jørn Beck (HJB), Asger Pedersen (AP), Anita Silkær (AS), Palle Lind (PL), Jonas
Nygaard (JN), Stefan Kristjansson (SKR), Brian Berthelsen (BB), Jesper G. Larsen (JL).

Tilhører:

DMU’s sekretariat: Jean Snitily, Søren Andersen, Emil Larsen, Camilla Friberg, Lea
Kahlke Hansen, Martin Gunnar Thenning, Jesper Jensen.
Ikke tilstede:
Ole Hansen (OH)
Referent:
Jonas Nygaard
___________________________________________________________________
Ansv.
1.

Siden sidst – Velkomst v/formanden

JB

Velkommen til HB mødet, dagen før årets DMU Repræsentantskabsmøder 2017. I dag skal
vi også byde velkommen til sekretariatet. Sekretariatet vil deltage i mødet og i den
efterfølgende middag, hvor vi håber at få nogle gode snakke rundt om bordet.
Velkommen til et godt møde.
Information Speedway sag – Politianmeldelse af SPW formand Stefan Kristjansson
Vi ser i DMU´s Ledelse meget alvorligt på sådanne anklager som fremkommer fra Brian
Boye – BÅDE det faktum at



Ingen skal snyde med dokumenter eller andet i DMU
Hvordan vores frivillige ledere og medarbejdere behandles

På baggrund af henvendelsen bad vi om en uvildig undersøgelse af vores Ordensnævn
repræsenteret ved Henrik Nørgaard. Ordensnævnet har ikke fremkommet med
konklusioner om at der bevidst er foretaget handlinger for at skade en sag fra de
involverede, men at der kraftigt anbefales en opstramning af interne procedure for
administrationen.
Med udgangspunkt i rapportens anbefalinger fra Ordensnævnet, skal der etableres interne
procedure for at sikre sager som denne ikke opstår omkring dokumentation. JN vil
præsentere oplæg for interne procedure og arbejdsgange under pkt. 3.
MX Talent & Elite – TKO
Thomas Kjer Olsen har fået en fantastisk start på sæsonen, med en 4. plads i første
afdeling. DMU har lagt en ansøgning til økonomiskstøtte hos Team Danmark, hvor vi håber
at Thomas kan blive indplaceret som verdensklasseatlet og derved blive støtteberettiget.
Vi glæder os til at følge ham i sæsonen.
Opstillinger – beslutning om MX og SP opstilling
FU har gennemgået anmeldelser til DMU’s Repræsentantskabsmøder 2017, vi desværre
må konstatere at 3 af disse anmeldelser ikke har fulgt de officielle kriterier jf. DMU’s
vedtægter.
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I 2016, havde vi en lignende situation i BMX, med en anmeldelse blev fremsendt DMU’s
sekretariat efter fristensudløb. Efterfølgende blev kandidaten gjort opmærksom på dette
og informeret at anmeldelsen derved var ugyldig.
I FU er det derfor at besluttet at håndhæve reglerne jf. DMU’s vedtægter, og derved sikre
at vi ikke kommer til at stå i en uhensigtsmæssig situation, hvor repræsentantskabet kan
erklære mødet ugyldigt eller opstille nye kandidater på selve dagen.
Alle 3 kandidater er blevet informeret om at de kan opstille til SU under det enkelte SK og
derved stadig opnå en aktiv rolle i forbindelse med DMU sporten og arbejdet herom.
Fremadrettet skal der udarbejdes en procedure beskrivelse som sikre at anmeldelser sker
korrekt samt umiddelbart tilbagemelding hvis kandidaten ikke er opstillet korrekt jf. DMU’s
vedtægter.
Forslag til procedure:
 Ved fremsendelse af anmeldelse, skal blanketten valideres og derved sikre at
klubben eller HB har opstillet kandidaten og om denne er sket rettidigt.
 Sekretariatet vil herefter svare kandidaten med klub/HB på Cc. om at denne er
sket korrekt eller afvise og informere hvad som er baggrunden herfor (er der tvivl
vil blanketten blive fremsendt FU til godkendelse).
Ny støttestruktur i DIF - samarbejde
JB informerede kort omkring status for DMU’s strategiske spor og endelig strategiaftale.
Opgaven ligger i at samle DMU’s strategi og målsætninger til spor som passer ind i DIF’s
nye støttestruktur. JN og JB har løbende dialog med DIF konsulent Mikkel Øhrgaard og vi
forventer at have et endeligt udkast klar i løbet af de næste par måneder. Vi skal alle være
opmærksomme på at vi ansøger om 10 millioner over 4 år, så det er et vigtigt arbejde, hvor
specielt SK’er og klubberne for en nøgle rolle omkring implementeringen.
Administration og prioriteringer
Der er lagt et stort arbejde i at skabe den rigtige ramme og struktur for vores
administration. Med de kommende projekter omkring DIF strategiske spor, skal vi sikre
prioritering og ressourcer samt vores egen interne håndtering af disse projekter. Vi vil
løbende arbejde med disse prioriteringer for at sikre den korrekte fremdrift af vores
projekter.
Møde med Jørn Winding, MC Touring Club
JN og HB har afholdt møde med MCTC. Der ligger nogle spændende muligheder i et fælles
samarbejde, men det er samtidig vigtigt at vi tager det skridt for skridt, for at sikre den
rigtige proces og kommer hele vejen rundt. Det nyligt afholdte møde gav anledning til
videre snak omkring frivillighed, kan vi bruge hinandens foreninger samt aktiviteter på
tværs. Der aftales et nyt møde senere på året, som opfølgning på dagens møde.
JB fremlagde herefter FU –referat 03/17, som blev godkendt af HB.
2.

Nyt fra Sportskommissionerne

SK

RR/DR: SK’et har udarbejdet forslag omkring køb af licens i RR. Projektet vil blive JH
præsenteret til Rep Mødet i SK RR/DR og herefter vil der blive gjort tiltag til
implementeringsplan.
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OFT: Trial sæsonen ligger lige om hjørnet med opstart 5. marts og ligeledes Enduro med HJB
første løb den 19. marts.
Trial har modtaget tilskud fra udviklingspuljen til etablering af nyt Trial anlæg i Middelfart
på Fyn, vi er spændte på at se udvikling med forberede træningsmuligheder.
Derudover har vi en solstrålehistorie omkring vigtigheden af at rekruttere frivillige til vores
klubber. Vi har igangsat en proces hvor vi sætter krav og ansvar til vores
bestyrelsesmedlemmer, hvilket har givet en mere klarhed omkring de opgaver som ligger i
deres bestyrelsesarbejde med positive tilbagemeldinger.
SPW: SK informerede kort løbskalenderen som ligger klar, og vi ser frem til at få den nye
HJB
løbskalendersystem i gang. I SK’et skal vi ligeledes byde velkommen til en ny formand (Rudi
Steen Hansen), vi ser frem til samarbejdet i SK’et.
MX: I SK’et er vi i blevet udfordret på et par sager fra FU. I seneste SK MX referat 01/17, vil
i kunne læse beskrivelsen af flagzoner/banesyn. Der har ligget en drøftelse om dette tiltag
vil være en forringelse af sikkerheden på en MX bane som ikke er DMU’s målsætning. SK
MX har taget FU’s indstilling til efterretning, og vil arbejde videre med konkrete tiltag for at
sikre udviklingen på området.
I januar har vi afholdt dommerseminar, med gode tilbagemeldinger. Et af indlæggene fra
en rusmiddelskonsulent fra Odense Kommune. Utroligt spændende og alle klubfolk fik god
viden med hjem i bagagen.
Piger i sporten vil være et fokusområde (rekruttering af flere piger), hvor ikke mindst
motocross sporten kan gøre en forskel. SK MX har igangsat flere tiltag, hvor det ene bliver
en pige-camp i løbet af sæsonen.
3.

DMU´s Administration

JN

Status Administration
Prioriteringer 1. halvår 2017
På seneste FU møde, blev det aftalt at der arbejdes med
prioriteringer/fokusområder for sekretariatet for det kommende 1. halvår:






følgende

Status - DMU Løbskalender (IT opgraderings – går live april)
ATK MX (5 klubber i 2017)/ATX SPW (3 klubber i 2016/ 7 klubber forventes i 2017)
Marketing og sponsorater
Klubmedlemskab 2017 (opdatering af medlemskategorier)
Generelt en god sæsonstart for klubberne

Frivillighedskoordinatorer
41 pct. af alle DMU’s klubber har allerede en frivillighedskoordinator
53 pct. af klubber med over 50 medlemmer har en FK
64 pct. af alle klubber med over 100 medlemmer har en FK
Vi forventer at vi maks. kan nå 65 pct. (Klubber over 50 medlemmer)
Vi er i gang med at planlægge en workshop, hvor der vil være fokus på frivilligheden i
klubberne:
Månedlige mails
Workshop: 22. marts 18.00-21.00 på Fjelsted Skovkro

18.00-19.00:
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Velkomst, mad og ryste-sammen-aktivitet
Oplæg fra Munkebo GF v. Pernille Swain
Workshop

19.00-20.00:
20.00-21.00:

E-learning:
- Organisering og ledelse
- Rekruttering og ledelse
- Synlighed og anerkendelse
Motorbladet:
I hver udgave af Motorbladet hyldes 3 frivillige. Klubberne har indtil videre været gode til
at byde ind med frivillige fra deres klub. Vi vil i løbet af foråret lave e-learning til
frivillighedskoordinatorerne.
Økonomi/Klubmedlemskab
Status pr. 28.02.2017
Antal klubber

Tilmeldt

MX-klubber

44

14 + (1) stk

SW-klubber

19

8 stk

OFT + RR-klubber

7

2 stk

Udbetaling til klubberne, januar og februar: Kr. 714.465,00 (er sket hver 14’ dag).
Marketing og Kommunikation












Miljøtiltag, som bl.a. nyt miljølogo, 100 % nedbrydeligt motorblad samt roll up og
beachflags
Ændringer i motorbladet: ny #dmusport-section, ny sidste side med fokus på
anerkendelse af frivillige, mere indhold til de fire grene pga. BMX m.v.
God start på announcer i motorbladets 1. udgave 2017
Etablering af nye websites; dmuatk.dk, speedway-kids.dk, dmu-raceday.dk og
“Vandscooter”-side på dmusport.dk
Nyt SoMe integreres, Snapchat: 25 % bruger SC i DK, her 67 % unge brugere
Nye aftaler på plads i 2017:
Speedway: Ib Søby (presse) dækker VM (A og U21) + flere
Speedway: Bitsch Pedersen (fotograf) dækker VM (A og U21) + flere
Motocross: Større fokus på SoMe ved DM-A (SoMe-konsulent)
Motocross: Pressemeddelelse ved alle Kjer Olsens VM-afdelinger (20 afdelinger)
Derudover aftaler med en række fotografer i grenene om at modtage billeder fra
DM m.m.

DMU Race Day
 Åben Hus-dag den 22. april
 Motocross- og speedwayklubber inviteret (12 motocross- og 17 speedwayklubber)
 Markedsføring af event:
 Udarbejdet plakater (generel + grenspecifik), postkort, klistermærker og gavekort
samt fået sponsoreret drikkedunke fra 24MX
 Udarbejdet nyt logo
 Etableret #DMURaceDay
 Etableret website, www.dmu-raceday.dk
 Etableret “Find din DMU Race Day”-kort
 Udarbejdet skabeloner til klubberne (pressemeddelelser, facebookopslag,
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velkomstbrev, tekst til e-mail og –website, 10 gode råd m.v. – findes på
dmusport.dk – Klubbens værktøjskasse
Location structure på facebook – “overtager” klubbernes facebook, så de får
DMU’s opslag (Jesper G. Larsen er med på sidelinjen)
Områdeannoncering på facebook til de tilmeldte klubber – betalt af DMU
Udarbejdelse af et evaluerings- og analyseskema – vigtigste pointe ved Race Day er
at følge op, så vi fastholder deltagerne

Omkring DMU events, vil MGT inviterer SK formænd til et opfølgningsmøde i marts
måned, hvor forventninger og prioriteringer til kommende event og arrangementer skal
drøftes. Det er vigtigt at det budget som bliver afsat til at markedsføre DMU, bliver brugt på
bedst mulig måde. Næste event hvor alle grene kan deltage bliver fanzonen i Horsens 24.
juni.
Uddannelse
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Talent & Elite området
Overordnet:
•

Nyhedsbrev no. 2 fra Talent- og Elitesatsningen er udsendt fornyelig og vil blive
fulgt op med løbende nyhedsbreve.

•

I DMUs Talent- og Elitesatsning er hovedmålet at vinde internationale
mesterskabsmedaljer i VM eller EM.
Derfor ønsker vi at arbejde med dedikerede kørere, der har samme mål og som
har en adfærd, som gør dette muligt.
Vi forventer således, at alle kørere, der deltager i en DMU trup således også
prioriterer jeres sportslige karriere højt.
Der skal være plads til andre ting i livet ved siden af speedway, så som uddannelse,
ferie og være sammen med venner, men der skal være perioder, hvor speedwayen
fylder mest og har første prioritet.

Eksempel på DMU’s Talent og Elite struktur fx Road racing:
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Ændringer i administrative procedure for breve og dokumenter på baggrund af sag i SK
Speedway
På baggrund af Ordensnævnets tilbagemelding omkring undersøgelsesrapporten, har
DMU’s sekretariat gennemgået og beskrevet nye interne arbejdsgange:
• Procedurebeskrivelse-udkast
• Kørerbrev ved dårlig opførelse – standard
• Procedure – disciplinærnævn
• Procedure – ordensnævn
Ovenstående dokumenter vil fremadrettet være fast procedure i forbindelse med
håndtering af dokumenter blandt DMU’s Sportskoordinatorer på vegne af den enkelte
Sportskommission samt sekretær for Disciplinær/Ordensnævnet i forbindelse med breve
der udsendes ved enhver form for sanktion til kørere, officials o.l.
Ovenstående procedure/arbejdsgange blev godkendt af HB.
4.

Økonomi

JB

Medlemmer og Licenser 28. februar 2017:

Vi ligger en smule foran samme tid sidste år. Specielt RR/DR kan tilgodeskrives en stigning
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på 29 licenser, med baggrund i bedre kalender planlægning sammenlignet med 2016. Vi
følger udviklingen i licenser og økonomi nøje de næste par måneder.
5.

Repræsentantskabsmøder 2017

JB

Med hele 178 deltagere, vil 2017 være med rekord deltagelse, eftersom BMX ikke længere
er i DMU. Tak til klubberne for deres deltagelse og engagement omkring DMU
Repræsentantskabsmøder.
Som tidligere kommunikeret, har der været nogle udfordringer omkring opstillinger til de
enkelte sportskommissioner se under pkt. 1. HB vil sikre at der bliver udarbejdet konkrete
procedure for anmeldelser til Repræsentantskabsmøder 2018.
MGT gennemgik kort DMU’s Hædersbevis og uddeling som vil ske under punktet
eventuelt.
6.

Reglementsændringer 2017

BB

DMU’s Almene Reglement har været igennem en omfattende revision, herunder tilrettet
til en mere læservenlig udgave.
Det blev besluttet at flytte punktet til kommende HB møde 03/17, hvor ændringer i
Alment Reglement blive godkendt af HB.
Ligeledes blev punktet omkring ”straffe til unge under 15 år (med udgangspunkt i sag fra
Ordensnævnet, flyttes til kommende HB møde.
7.

Doping og Matchfixing

JB

JN har rundsendt proces for whistleblower ordning efter dialog med Antidoping Danmark,
som vil blive kommunikeret af MGT løbende i gennem året. Samtidig vil der være et
konkret link fra dmusport.dk til anonym indberetning omkring doping og matchfixing.
HB godkendte implementeringen af ordningen.
8.

HB spørgeskema

JB

Punktet flyttes til næste HB møde 03/17.
9.

Referater siden sidste HB møde

JB

Invitation og anmeldelseslister er fremsendt klubberne. Kluboversigt og antal deltagere
fremsendes efter tilmeldingsfristen udløb den 15. februar til HB.
a. HB 01/17 (Godkendt af HB)
b. FU 03/17 (Godkendt af HB under pkt. 1)
c. SK SPW 02/17 (Godkendt af HB)
d. SK MX 01/17 (Godkendt af HB)
e. SK MX 02/17 (Godkendt af HB)
f. SK OFT 01/17 (Godkendt af HB)
g. MU 01/17 (Godkendt af HB)
Der var ikke yderligere kommentarer fra HB
10.

Næste møde

JB

Næste HB, fredag den 4. april 2017 kl. 17.00, Fjelsted Skovkro.
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