Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse
HB Møde:
Mødedato:
Til stede:

02-19
01-03-2019 Hotel Scandic, Horsens
Ole Hansen (OH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Asger
Pedersen (AP), Rudi Steen Hansen (RSH), Brian Berthelsen (BB), Lasse Oxbøll (LO),
Hans Jørn Beck (HJB), Mikael Mølgaard (MM)
Jean Snitily, Søren Normann Andersen, Laura Bojesen, Jesper Søe Bergmann, Lukas
Winther, Lea Kahlke Hansen
Ikke tilstede:
Anita Silkjær (AS) og Jan Jensen (JJ), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Palle Lind (PL)
Referent:
Jørgen Bitsch
Dato:
02-03-2019
___________________________________________________________________
Ansv.
1.

Velkomst
JB bød velkommen til DMU HB møde 02-19 og en speciel velkomst til DMU´s medarbejdere som
traditionen tro deltager på det årlige møde inden Repræsentantskabsmødet.
En speciel velkomst til Jesper, Lukas og Laura som er vores nye medarbejdere. Lukas overtager
kommunikation og informationsområdet og Jesper skal være sportskoordinator for SP, RR/DR
og OT samt sekretær for Disciplinærnævnet og Ordensnævnte. Laura er studentermedhjælper
med primært ansvar for udstedelse af licenser.

2.

Siden sidst fra Formanden
 Gennem den seneste periode har der været fokuseret på at sikre en god aflevering fra
Jonas som havde sidste arbejdsdag den 21. februar. Der er udarbejdet en oversigt over
opgaverne og fordelingen af disse i den kommende periode. Der er aftalte møder med
Administrationen i den kommende periode med FU for at sikre den løbende opfølgning.
 Sagen fra VMCC er desværre blevet anket af klubben til DIF efter DMU´s Ordensnævns
afgørelse. Der er ingen tidsplan for nuværende fra DIF, så HB afventer videre forløb.
 DIF arbejder på nye Governance regler og herunder vil der blive stillet forslag en max
periode på 12 år for en bestyrelsespost i DIF. Dette har DMU tidligere drøftet, men vi vil
naturligvis følge udviklingen tæt.
 De primære indtægter (licenser og medlemmer) er også ved udgangen af februar foran
samme periode 2018, så året starter godt.
 Der vil i den kommende uge blive udsendt materiale til den enkelte SK for opdatering af
månedsbudgetter. Den enkelte SK skal sikre at de primære udgifter og indtægter er
afsluttet ved udgangen af september så vi har en god opfølgning på det enkelte
område.

3.

Nyt fra Administrationen
Jesper, Lukas og Laura blev præsenteret og deres baggrund samt tidligere erfaringer. Det bliver
spændende med nye kræfter og ideer til den videre udvikling af DMU og de enkelte områder.
Der er udarbejdet introduktionsplan for Lukas og Jesper for den kommende periode, hvor de
gennemgår DMU, strukturen, procedurer, økonomi osv. L
Processen omkring ansættelsen af en ny General Sekretær igangsættes i de kommende uger og
første punkt er udarbejdelse af profilen hvor HB og Administrationen vil blive involveret i
processen.
Kort information fra de øvrige medarbejdere og fokus i perioden:
Lea: har overtaget DMA og er nu 100% tilknyttet MX og vil overlevere uddannelsesområdet til
Jesper.
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Søren: har midlertidigt ansvaret som sportskoordinator for Speedway indtil Jesper er kommet
ind i de forskellige områder. Søren og SK SP arbejder samtidig på at få beskrevet
arbejdsopgaverne i SK Speedway samt hvem er ansvarlig for hvilke områder. Herefter vil der
blive arbejdet på hvilke opgaver der skal flyttes ind i administrationen.
Jean: har afsluttet regnskabet med revisionen og i den kommende periode skal
månedsbudgetter for alle områder gøres færdigt. Jean også ansvarlig for det nye official system
og introduktionen af dette som en ”App”.
4.

DMU´s Repræsentantskabsmøder 2019
De enkelte områder blev gennemgået (valg og forslag) for en generel forberedelse inden
repræsentantskabsmøderne.
Herning Motocross Klub blev valgt som Årets DMU Klub. Herning Motocross var indstillet
sammen med Bårse Jetski Forening, Drag Racing Club Denmark og Kronjylland Speedway som
kandidater til Årets DMU klub.
Der skal lyde en store tak til alle klubberne for det store arbejde og indsats som er leveret
gennem mange år og tillykke med hæderen.

5.

Test af Alkohol og Euforiserende midler.
Det er tidligere besluttet at indføre DMU tests for Alkohol og Euforiserende midler og forslaget
til proceduren blev drøftet og i princippet godkendt. Dog afventes yderligere kommentarer fra
DIF og ADD inden den endelige procedure og beskrivelse kan afsluttes. Dette forventes at være
klart til HB 03-19.
Det blev også besluttet at der vil blive etableret et ”Test korps” som vil blive uddannet i
procedurerne så det ikke er dommerne der skal være ansvarlige for proceduren.

6.

DMU Sikkerhedsskilte
JB
Der er netop udsendt de første tegninger og tekst til godkendelse, men generelt er projektet
desværre blevet forsinket.
Der udstedes hermed generel dispensation for kravet om skiltning i henhold til Alm. Reglement
pkt. 4.4. Dispensationen medfører at det ikke er et krav at have skiltene installeret før senest 1.
marts 2020.
Det skal ligeledes sikres at de manglende klubber får indsendt det nødvendige materiale så
fremdriften kan sikres. Det skal her fremhæves at alle klubber skal have installeret
Sikkerhedsskilte.

7.

Møder 2019
JB
Det blev aftalt at der vil blive planlagt møder mellem den enkelte SK og FU gennem 2019 for at
få en mere indgående drøftelse af den enkelte gren. Datoer vil blive fastlagt snarest (og kan
være i forbindelse med et SK møde).
Ligeledes blev temaer for kommende HB møder drøftet og ét af temaerne vil være processen
for kommunikation og information på baggrund af beslutninger taget i en SK eller HB. Vi må
konstatere at dette er et vigtigt område og det at nå den enkelte aktive ikke altid lykkes.

8.

Officials licenser 2019
Som tidligere besluttet vil der fremover ikke blive udsendt plastikkort til officials men man skal
vise sin licens via sin smartphone. Det er dog muligt for D og S indehavere at checke licenser på
den enkelte hvis nødvendigt.
Fordelene ved dette er at vi nu sikrer at alle gyldige officials licenser også er medlem af DMU,
der spares tid og ressourcer ved udstedelse af plastik kortene og generelt får vi en mere
tidssvarende løsning. Der er udsendt information til alle klubber og der udsendes til alle
officials licensindehavere i uge 10.
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9.

Uddannelse
Der indkaldes til et møde for HB, SK medlemmer og Formænd for det enkelte Sportsudvalg for
en nærmere introduktion til arbejdsrutiner, økonomi, DMU kodeks, kommunikation og
information samt andre punkter for at sikre den bedst mulige opstart af 2019 og afstemning af
forventninger.
På kommende HB møde udpeges medlemmer af Uddannelsesudvalget og det videre arbejde
sættes i gang.

10.

Referater siden sidste HB møde
a. HB 02/19 Godkendt
b. SK MX 02-19, 03-19 Begge godkendt
c. SK SPW 02-19 Godkendt

11.

Næste møde
Tirsdag 9. april 2019 kl. 16.30 i på Fjelsted Kro

JB

JB

Jørgen Bitsch
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