Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)
HB Møde:
Mødedato:

03-16
12-04-2016 – Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Til stede:

Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (JB), Asger Pedersen (AP), 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), Jesper Larsen (JL)

Ikke tilstede:

Anita Silkær (AS), Hans Jørn Beck (HJB) og Jesper Holm (JH)

Referent:
Dato:

Jonas Nygaard
12-04-2016

___________________________________________________________________

1.

2.

Ansv.
Velkomst
JB
Velkommen til HB mødet og tak for et velafholdt repræsentantskabsmøde i Horsens. I dag
skal vi også byde velkommen til Jesper Larsen, som er nyt MX medlem af
Hovedbestyrelsen.
Velkommen til et godt møde.
Konstituering af DMU’s Hovedbestyrelse
JB
I Hovedbestyrelsen er eneste udskiftning, at SK MX bestyrelsesmedlem Jesper Larsen
indtræder som hovedbestyrelsesmedlem som afløsning for SK MX bestyrelsesmedlem
Lene Skovsgaard.
Ole Hansen blev genvalgt som Næstformand i DMU.
Forretningsudvalget består fortsat af Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Poul Hjorth og Jonas
Nygaard.

3.

Siden sidst - Formanden

JB

Flotte DMU resultater siden sidst
Sæsonen er startet og man kan konstatere, at både i BMX, Trial, Road Racing og Motocross
er der leveret store resultater.
15-årige Simon Jespersen fik i weekenden en tredjeplads ved ADC NEC Moto3 på
Silverstone. Et fantastisk flot resultat for den unge kører i et meget hårdt internationalt
felt. Mikkel Brade blev den første dansker nogensinde som kom på podiet ved FIM 125
Cups første afdeling af Trial-VM. For første gang nogensinde kunne European Gamesvinderen, Simone Christensen, stille sig op på World Cup-podiet og få hængt sølv om
halsen. Også de danske BMX-mænd leverede flot og for første gang nogensinde
kvalificerede alle fem mand sig til hovedløbet.
I weekendens EMx 85cc Motocross leverede Rasmus Pedersen ligeledes et stort resultat,
da han kørte en flot andenplads hjem. Løbet blev afholdt i Slagelse med stor opbakning og
en flot bane. Det tegner til at vi går en stor DMU-sæson i møde.
I MX EM250cc leverede Thomas Olsen en flot indsats ved to 3. pladser ved afdelingen i
Holland.
Nyt logo
JB
Martin Thenning, JN og JB har arbejdet på branding strategi, som indbefatter nyt DMU
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logo. Som udgangspunkt er det ikke ændret meget ved det gamle men vi har prøvet at
strømline de enkelte grene og integrere dem i logoet.
Logoet ser ud som følger:

HB var enige forslaget og godkendte det nye logo so vil blive implementeret på DMU’s
platforme, tøj aftale og løbende materiale.
JB/SK
Speedway sagen
JB informerede omkring Speedwaysagen - Wildcard til Michael Jepsen Jensen og Anders
Sechers opsigelse. Mandag den 11/4, havde JB, SK, JN og Søren Andersen møde med Team
Danmark/Jens Maibom omkring forløbet, og det er aftalt at Team Danmarks holdes
informeret løbende omkring sagen.
JB informerede endvidere at det var en positiv løsning som blev fundet med kørerne
omkring ny dato for løbet i Esbjerg. I forhold til reglementet, er det aftalt med kørerne at
de bliver involveret omkring tildeling af wildcard og evt. ændring i reglementet til
efteråret, så der sikres et fælles udgangspunkt for sporten.
Omkring Speedway sagen, er alle klubber blevet inviteret til dialogmøde omkring
Speedway sagen den 26. april i Fjelsted.
I forhold til Anders Secher, som har ytret ønske om at trække sin opsigelse tilbage, ligger
der en dialog omkring et møde, hvor Anders og JB/SK vil vende sagens gang og drøfte de
fremadrettede muligheder heri.
DMU har gjort mange erfaringer gennem denne sag og herunder håndtering af ”shit
storm”. Der vil blive arbejdet videre med dette og forberede os bedre til sådanne sager
når/hvis de opstår igen. Tages op på kommende HB Møde og ligeledes på
Klublederseminaret i efteråret, da det også er vigtigt at drøfte håndteringen af sådanne
sager med klubberne.
4.

DMU´s Administration
JN
JN havde tidligere informeret omkring muligheden for at skifte lokaler, desværre var
kabalen ikke gået op til DMU’s fordel, hvorfor vi bliver i de samme lokaler som hidtil. Det
positive er at DIF har indvilget i at ændre på selve lokale strukturen og vender tilbage med
oplæg og muligheder. Dette vil give et bedre arbejdsrum for sekretariatet, så en
løsning/ændring heri vil blive godt taget imod.
Strategi/workshop
I løbet af de næste 3 måneder, vil sekretariatet arbejde med DMU’s Vision2020 plan,
herunder komme med forslag til aktiviteter og prioriteringer, for at sikre sekretariatets
arbejde tager udgangspunkt i vision planens områder. Arbejdet og tanker vil blive
præsenteret il HB mødet i august.
Status sekretariatet
Disse forårsmåneder har været meget præget af planlægning/drift og forberedelser til den
kommende sæson. Der har været en del møder med de enkelte SK’er før sæsonen for
alvor går i gang. Vi ser alle sammen frem til en spændende sæson, og med de sportslige
resultater som der allerede nu har været, glæder vi os meget til at følge kørerne i Danmark
og udlandet igennem sæsonen.
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5.

Siden sidst Sportskommissionerne

SK’er

RR/DR
PL
PL informerede omkring situationen for RR/DR. Der har været afholdt møde i SK RR/DR,
hvor man er gået fra sportsudvalg til arbejdsgrupper, for at få flere til at deltage i arbejdet
omkring specielt RR. Den workshop metode er blevet taget godt i mod. Derudover er
løbskalender på plads på nær SuperMoto, som desværre heller ikke deltog på workshop
mødet. I DR forventes 5 løb i 2016.
JB nævnte at SK RR/DR og med FU vil planlægge et møde, for at afklare ønsker til videre
strategi/opgaver/prioriteringer omkring det sportslige udgangspunkt. JB indkalder til
møde. Derudover nævnte PL at man havde inviteret OH til mødet for at informerer
omkring forsikringer, hvilket blev taget positivt imod. Derudover var JN og OH inviteret til
møde omkring DR situationen og ønsket om at finde en egentlig bane hertil.
BMX
HS
HS informerede omkring BMX, at der efter Repræsentantskabsmødet var kommet ny
kræfter ind i SK BMX. Vi har budt Silje Rubæk som kører repræsentant, Preben Harmsen i
SK og Brian Schmidt som suppleant - velkommen i SK BMX. I forhold til SK BMX oplever
man at opgaver og prioriteringer for SK BMX er meget udviklingsorientereret og det kan
være en udfordring at få alle klubberne med, og derved er det vigtigt at SK BMX holder en
tæt dialog med klubberne.
For at tage BMX overgangen til DCU op, så ser vi nogle udfordringer at det har været svært LO
at få et møde sat op i styregruppen, vi nærmere os nu første møde i slutningen af maj. Det
blev aftalt at JN koordinerer et møde hurtigst muligt og evt. som Skype så detaljerne kan
drøftes og besluttes og sikre fremdriften.
MX
AP
I SK MX har vi fået Lasse Oxbøll, som vi byder velkommen og er helt sikkert på at det bliver
en god dynamik i får i den næste periode.
Omkring SU’er så er vi ved at etablere udvalgene og vi er positive omkring disse. Når det er
sagt tager det tid at drift’e en lille frivillig organisation som MX, det kræver mange
opringninger og man skal være opmærksom på- alle skal involveres og føle de er en del af
gruppen- så det bruger jeg en del tid på.
Vi planlægger at afholde de ”sædvanlige” 3 klubmøder rundt i landet, hvor vi bl.a. skal
drøfte SK`s oplæg til MX strategi/Vision2020, hvad vil vi, og - herunder få klubbernes
involvering/input i MX, til gavn for sporten generelt.
Derudover er løbskalenderen fyldt op og der er fokus på breddedelen, så vi forventer en
god sæson.
Omkring DMCU sagen, så kører den stadig væk og de spørgsmål som løbende kommer får
vi afklaret- så lige nu, afventer vi Konkurrence Styrelsens afgørelse
I forhold til ambulancer, vil jeg gerne at FU tager denne op, det koster rigtigt mange penge
at afholde motorløb, og det må kunne gøres anderledes. OH nævnte at vi skal leve op til
de krav som ligger i motorbekendtgørelsen. Dette punkt har høj prioritet og det forventes
at der kan udsendes konkret information (til alle klubber i DMU) inden udgangen af april.
SPW
OH
Omkring licenser, har enkelte klubbers bruttotrup ikke tegnet licens, vi har rundt
information at dette skal gøres snarest, ellers vil de få en bøde.
Ellers ser det godt ud med aktiviteter, og SK er godt tilfreds med processen og vi er klar til
sæsonstart.
Derudover har vi landsdækkende åbent hus den kommende weekend, det skal blive SK
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spændende at høre tilbagemeldingerne fra klubberne rundt i landet.
Omkring SPW sagen, så drøfter vi den løbende i SK og i den proces er det vigtigt at alle
kommer med deres inputs, så vi kan finde den bedste løsning videre, herunder i forhold til
landstræneropgaven.
Off-Track
Fra Off-Track som ikke kunne deltage, er der på mail fremsendt status for licenser: mht
licenser ser det ud til at en strategi med at være lidt mere ”aggressive” med at fortælle om
licensens fordele m.m. har haft en effekt i Trial.
6.

BMX – DCU processen (kort opdatering)
Se kommentar fra status under BMX ”siden sidst fra sportskommissionerne”

LO

7.

Økonomi
a) Regnskab
b) Licens og medlemsstatisk
c) Tiltag 2016

JB

JB informerede omkring status for økonomien i DMU, Desværre må vi konstatere at med
implementeringen af nye licenspriser for at ensrette hele ”DMU systemet” i større grad, er
det svært at lave præcise beregninger herfor – og der er en væsentlig mindre indtægt i
første kvartal end budgetteret. i første kvartal 2016, er det ca. – 500.000 på
licensindtægter, hvilket ikke er tilfredsstillende. Det positive er at vi på antallet af licenser
ligger på ca. samme antal som sidste år. Når man ændre i et eksisterende system, vil der
være risiko for usikkerhed i beregninger, hvilket er sket ved ændringen i licens strukturen.
Vi skal derfor et stik dybere ned, og kan allerede nu ser hvor de store ændringer ligger. Vi AP
følger situationen nøje, men HB forventer et nedjusteret resultat for 2016, og der skal
fokuseres på omkostningerne som skal minimeres i den kommende periode.

8.

Sager til beslutning
JB
a. Udpegning af udvalg og opdatering af kommissorium for det enkelte udvalg
JB fremlagde Udvalg under Hovedbestyrelsen, Udvalg under FU og de i SK’s udpegede
medlemmer, herunder blev sammensætningen som følger:
Udvalg under Hovedbestyrelsen
Forretningsudvalget

Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Poul Hjorth, Jonas Nygaard

Sikkerhedsudvalget

Jørgen Bitsch, Leif Petersen, Lasse Oxbøl, John Klint

Miljøudvalget

Jørgen Bitsch, Jonas Nygaard, Jesper Rasmussen,
Dennis Lybeck, Leif Petersen

Talent og Eliteudvalget

Jørgen Bitsch, Jesper Holm, Asger Pedersen, Hans Jørn Beck,
Stefan Kristjansson, Hans Storm

Uddannelsesudvalget

Lea Kalke Hansen, Jonas Nygaard, Jesper Holm

El Sport

Martin Skov Jensen, Jonas Nygaard, Stefan Kristjansson,
Hans Storm, Lea K. Hansen
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Udvalg under FU
IT Udvalg

Jonas Nygaard, Stefan Kristjansson, Jesper Holm, Jørgen
Bitsch

BMX:
Kommissærudvalg (ingen ændringer):
Preben Harmsen (formand), Brian Schmidt og Kim Larsen.

HS

Talent- og elitearbejde samt trænerudvalg (ingen ændringer):
Regionstrænere: Otto Salomonsen, Michael Buth, Søren Jensen og Peter Gammelby.
Sportsudvalg:
Joy Nordkvist (formand), Jette Olesen og Johnny Winther.
Rytterrepræsentant:
Silje Rubæk
International koordinator (ingen ændringer):
Lars Ostenfeldt
Off-Track:
SU Enduro fortsætter uændret
SU Trial fortsætter med ny formand Kenneth Mikkelsen MTS

HJB

Speedway:

SK

MotoCross:
Sportsudvalg MX (Maxi, Mini, Micro, Pitbike og Sidevogn)
Formand Morten Juel Rasmussen
Medlemmer Jann Rünitz, Peter Guldberg Johansen, Jesper Rasmussen, Kenneth Frandsen

AP

Sportsudvalg Classic
Formand Kurt Vad
Medlemmer Jens Bakmand Skovsen, Per Sadolin Pedersen
Sportsudvalg Quad
Formand Peter Kristoffersen
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Medlemmer Karsten Sølvsten, Martin Fogdahl, Erik Hallstrøm Jensen,
Kørerrepræsentant Michael Blom
Sportsudvalg MX-Event
Formand Martin Wigh Knudsen
Medlemmer Jakob Thune Mikkel Wendelboe Martin Skov Jensen
MX-listefører/Dommerlister Øst Jann Rünitz
Løbsadministrator/Dommerlister Øst/Vest Kim Hilkjær
RR/DR:
SK RR/DR Jesper Holm, Palle Lind og John Klindt (ny)

JH

SU DR, Jens Olaf Hansen, Palle Lind og Helge Dueholm
Mini RR, Supermoto og SU RR, der findes der ikke formelle udvalg, men derimod vil SK
RR/DR løbende indkalde og afholder møder, i 2016 vil dette foregå som workshops.
b. Syn af private baner i DMU (sagen fra senest møde skal genbehandles)
AP fremlagde sagen, og at der under MX Repræsentantskabsmødet blev afholdt en
længere debat angående sagen.
Følgende blev herefter besluttet – nærmere information om implementering vil blive
udsendt til klubberne:
- Private baner kan synes af DMU hvis de er tilknyttet en klub
- Det er ikke et krav at den på gældende bane er Miljøgodkendt, da dette er et
kommunalt anliggende mellem klubben og banen (i henhold til Bekendtgørelsen)
AP
- Træningsledere kan fremadrettet ikke godkende – ikke DMU – godkendte baner
- DMU´s licens gælder kun på DMU eller andre landes godkendelser under FIM
- Der kan udstedes speciel tilladelse til banegodkendelse til trænere tilknyttet DMU
- En klub kan arrangere et lukket arrangement på en lejet bane og få dispensation til at
godkende banen ud fra et sikkerhedsmæssigt krav
9.

Sager til behandling
a. DMU Organisationsprincipper (opdateret version vedhæftet)
JB
JB gennemgik organisationsprincipperne for DMU til godkendelse i HB og disse blev OH
godkendt med en tilføjelse om håndtering af personalesager som håndteres af FU.
b. Talent og Elite aktiviteter i DMU – erfaringer og fokus
JB
I MX har vi ændret en smule i strukturen, i dag er Emil Larsen fra kontoret taget ind som
parallel til Mikkel Caprani, for at hjælpe med ungdomskørerne og derved ensartethed i JB
træning og aktiviteter. Der har allerede være afholdt træningsweekender og løb og vi ser JB
positivt på denne struktur.
I SPW følger vi Masterplanen som er lavet i samarbejde med Team Danmark. Vi skal JB
overveje hvordan træner situationen skal håndteres. SK nævnte at i en situation hvor en SK
landstræner siger op, får man muligheden for at se tingene på en ny måde, og alle
elementer skal overvejes for at skabe det bedste udgangspunkt for Speedway.
Af hensyn til kvalifikation til OL havde SK BMX behov for, at få klarhed over de opstillede HS
kvalifikations krav, som forefindes på dette link:
http://dmusport.dk/fileadmin/1._Sport/BMX/Blanketter_og_referater/Kvalifikation_til_V
M_OL_2016_for_Junior_og_Elite_Men__websideversion.pdf), idet SK BMX var blevet
forespurgt, om en kører som ikke var på landsholdet kunne kvalificere sig til OL? Hertil var JN
Side 6 af 8

svaret, at i forhold til offentliggjorte model for kvalifikation, så er det den kører, der
opfylder betingelserne i forhold til kvalifikationskravene, der kvalificerer sig om køreren er
på eller uden for landsholdet.
Trial, positiv udvikling og der er lagt en god strategi- det skal blive spændende at følge det JB
videre arbejde.
RR, Jan Jespersen gør et stort stykke arbejde, og det ser lovende ud for de unge RR kører
som kommer.
c. Uddannelsesudvalget - status og videre forløb
JN
JN informerede omkring status, og fremlagde det udsendte materiale omkring struktur for
UU, som der arbejdedes videre med. HB godkendte det videre arbejde og den proces som
ligger heri. Lea K.H vil blive inviteret med til næste HB møde og gennemgå status for de
enkelte SK’s uddannelsesområder og hvordan de enkelte grene kan lære af hinanden. Det
er vigtigt at Lea før næste møde har afholdt et UU møde med de enkelte grene, for at sikre
forståelse og det videre arbejde med den enkeltes 1-2 årige uddannelsesplan.
d. Klublederuddannelse – oplæg
JN
JN præsenterede Klublederuddannelse oplæg, og alle var positive for at projektet skal der
arbejdes videre med. JN og Lea K. Hansen skal undersøge økonomien i projektet, herunder
de tilskudsmuligheder som ligger for de enkelte klubber. Endelig oplæg præsenteres til
næste HB møde.

10

e. Klublederseminar 2016 – oplæg og program
JN gennemgik oplæg til Klublederseminar 2016. SK nævnte at der skulle være tid til de
enkelte SK’er, så man kunne komme i bund med reglement, året der gik med videre. AP
nævnte at fredag er en lang dag, og det skulle nok ikke være for kompakt, der skulle være
plads til det sociale. JB nævnte at historikken siger at de individuelle SK møder er vigtige
for klubberne.
JN ville tage inputs med tilbage og kommer med oplæg til næste HB møde i juni.

JN
SK/AP

Internationale sager
a. FIM7FIM Europe Struktur – generel opdatering
b. FIM Europe Kongres
c. Nordisk samarbejde RR

JB

JB
JN

JB gennemgik pkt. a og b, herunder strukturen for FIM og FIM Europe. HB havde ikke
yderligere kommentarer hertil.
Omkring pkt. c. vil FU og SK RR/DR mødes til at drøfte videre arbejde og de problematikker
som ligger ved afholdelse af DMU løb i underlandet, herunder i Sverige/SVEMO.
11

Referat til godkendelse
a. Referater fra alle repræsentantskabsmøder 5. marts 2016 (godkendt af HB)
b. HB 02/16 (godkendt ag HB)
c. FU 03/16 Skype møde – er flyttet til den 28. april, referat tilgår senere
d. UU (Godkendt af HB)
e. SK MX (Godkendt af HB)
f. SK Speedway (Godkendt af HB)
g. SK BMX (Godkendt af HB)
h. SK RR/DR (Godkendt af HB)
i. SK Off-Track (der er ikke afholdt møde siden sidste HB møde)

JB
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12

Næste møder 2016
a. 09-06-2016
b. 08-09-2016
c. 04-11-2016
d. 05-11-2016
e. 19-11-2016

JB
HB møde (torsdag kl. 09.00), Fjelsted
HB møde (torsdag kl. 09.00), Fjelsted
DMU Klublederseminar (17.00) Horsens
DMU Klublederseminar (09.00) Horsens
HB møde (09.00) Fjelsted
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