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Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) 

HB Møde:  03-18 

Mødedato: 12-04-2018 – Fjelsted Skov Kro 
Til stede:   Ole Hansen (OH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Asger Pedersen (AP),  

Rudi Steen Hansen (RSH), Brian Berthelsen (BB), Lasse Oxbøll (LO), Palle Lind (PL), 
Jonas Nygaard (JN), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Anita Silkjær (AS) og Hans Jørn 
Beck (HJB) 

Tilhører:  Mikael Mølgaard (MM) og Jan Jensen (JJ) 
Referent:  Jonas Nygaard 

___________________________________________________________________ 

  Ansv. 

1.  Velkomst 
JB bød velkommen til årets tredje DMU HB møde 03-18. Først vil vi kondolere ved tragiske 
hændelse på Hockenheim, hvor Julie Brøndum Mortensen desværre mistede livet i en Road 
Racing ulykke. 
 

JB 

2.  Konstituering af DMU’s Hovedbestyrelse 
Ole Hansen blev genvalgt som Næstformand i DMU. 

Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Dennis Skytte Bechmann samt Jonas Nygaard blev udpeget til 

Forretningsudvalget. 

Udvalg under HB blev som følger: 

Disciplinærnævnet (se kommentarer omkring videreuddannelse) 

 Formand: Poul Hjort 

 MX: Jens Steffensen 

 Speedway: Ole Nørskov 

 RR: Jens Oluf Hersom 

 Powerboat: Helle Mølgaard 

Miljøudvalg 

 Formand: Dennis Skytte Bechmann 

 MX: Martin Skov Jensen 

 Speedway: Leif Petersen 

 RR: John Klindt 

 HB: Jørgen Bitsch og Jonas Nygaard 

Talent og Eliteudvalg  

 Udpegning sker ifølge vedtægter for Talent &Elite området  

Sikkerhedsudvalg 

 Formand: Jørgen Bitsch 

 MX: Lasse Oxbøll 

 Speedway: Leif Petersen 

 OT: Hans Jørn Beck 

 RR: John Klindt 

JB 
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Powerboat udvalg: 

 Formand: Mikael Mølgaard 

 Jan Jensen 

 Helle Mølgaard 

 HB: Jørgen Bitsch og Jørgen Nygaard 

Juraudvalg 

 Formand: Ole Hansen 

 Mogens Voigt 

 Camilla Friberg (sekretær) 

IT udvalg Nedsættes ad-hoc (løbende ansvar JN, opfølgning FU) 

 Formand: Jørgen Bitsch 

 Jonas Nygaard 

Uddannelsesudvalg 

 Formand: Lea Kahlke Hansen 

 Jesper Holm 

 Dennis Skytte Bechmann 

 Jonas Nygaard 

 Klaus Frejo (ad hoc tilknyttet udvalget) 

Medlemmer af Historisk Udvalg (HU) og Hædersbevis (HÆ) blev genudpeget. 

 
Alle udvalg og udvalgsmedlemmer under HB blev godkendt. 
 
Information omkring udvalg under den enkelte SK: 
 

Hermed de indstillede til udvalgene under Off-Track 

SU Trial 
  

 Hans Jørn Beck (FMS) 
 Thomas Ertmann (RTS) 
 Andy Jones (EKD) 
 Sofie Sørensen (RTS) 

 

SU Enduro 
 

 Dan Uno, formand (BMS) 
 Mads Wulff (SMC) 
 Martin Reinholdt Nielsen (EKD) 
 René Danielsen (FMS) 

 
Hermed indstillinger til udvalg under SK Speedway 

 
Rundbaneudvalg: 

 Frank Hansen, formand 
 Bjarne Sørensen 
 Brian Beyer 

Reglementsudvalg: 
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 Formand: Lone Simonsen 
 Thorkild Vestergaard 
 Peter Frahm 

Teknisk udvalg: 
 Ole Jakobsen, formand 
 Jens Pedersen 
 Henrik Jensen 
 Allan Jensen 
 Jens Kjærgaard 
 Mike Ebæk 
 Jimmy Munk Jensen 

Turnerings Administrationen (TA) 
 Thorkild Vestergård 
 Ib Christiansen, DSL 
 Lars Christensen 

Rekruttering og udvikling: 
 Karin Bæk, formand 
 Dennis Mortensen 
 Jimmi Grensteen 
 Kenneth Emil Nielsen 
 Kenneth Soelberg 
 Annette Nørgaard 

Kalenderudvalg: 
 Torben Hansen 
 Thorkild Vestergård 

Banesyn, miljø- og sikkerhedsudvalg: 
 Formand: Leif Petersen 
 Chris Nielsen 
 Vivi Jepsen 
 Ole Lange 
 Jesper Jensen 
 Lars Jepsen 
 Niels Lorentsen 

Hermed indstillinger til udvalg under SK MX i 2017 

SU MX:  

 Morten Juel Rasmussen (formand) 

 Kenneth Frandsen 

 Peter Guldberg Johansen 

 Lars Christoffersen  

 Simon Wulff (kørerrepræsentant) 

SU Quad:  

 Flemming Kurdahl 

 Svend Høgfeldt  

 Martin Fogdal 

 Michael Blom (kørerrepræsentant) 
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SU Classic: 

 Kurt Vad (formand) 

 Per Sadolin Pedersen 

 Jens Bakman-Skovsen 

SU Event:  

 Martin Wigh Knudsen (formand) 

 Mikkel Wendelboe  

 Jacob Thune 

 Martin Skov Jensen 

 

Hermed indstillinger til udvalg under SK RR/DR 

Sportsudvalg road racing 

 Medlem: Arne Christiansen 

 Kørerrepræsentant: Erik Bo Nielsen 

Sportsudvalg dragracing 

 Formand: Jens Olaf Hersom 

 Medlem: Michael Holger Dueholm 

Alle udvalg og udvalgsmedlemmer under de enkelte SK’er blev godkendt af HB. 

 

3.  Siden sidst fra Formanden 

 Inputs til fairplay markedsføring fra Road Racing (se hvem som det var) 

 Tak for et godt Rep møde, gode debatter og kommentarer fra klubberne. Det er positivt 
med en konstruktivt debat med klubberne 

 Drag Racing Sagen. Vi har oplevet en efterfølgende debat, hvor det er vigtigt at vi 
forholder os til facts, når der skal tages beslutninger (se mere under pkt. 5). 

 DMU’s Struktur og Organisation – er vi gearet til fremtiden og omverdenen? Intern 
arbejdsgrupper vil kigge på de fremtidige behov og strukturer og komme med deres 
anbefaling til videre drøftelse i HB. Dette hænger også sammen med DMU’s Fællesskab 
mod 2025. Drøftelse af hvordan sikres fællesskabet og sportens interesser i DMU mod 
2025 vil være nogle af fokuspunkterne i de næste måneder. Og hvordan vil vi arbejde 
med at sikre fællesskabet på tværs af Dmu’s sportsgrene. 

 Samarbejdet i HB, har vi den rette struktur, det giver mulighed for at tale faglige 
interesser eller generelle kompetencer til at udvikle vores organisation. I den proces er 
det vigtigt at vi har fokus på at være tæt på klubberne, de enkelte SK’er arbejder med 
dette som fx klubkontakter i SPW og regionsmøder i MX. 

 Air Fence i Speedway, krav om at airfenes er godkendt. 5+2 er godkendt og 
reglementet følges. Dog kan det godkendes for løb under DMU mod forevisning af 
dokumentation 

 Grid Girls. I forbindelse med #Metoo kampagnen har blandt andet boksning, Formel 1 
og cykling fjernet Grid Girls. DMU ligger sig op ad DIF’s anbefalinger for området som 
er, at der tages hensyn til den kultur som er indenfor den enkelte sport og samtidig at 
påklædningen er anstændig.  

JB 
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 I Speedway afholdes der den kommende fredag en workshop omkring 50cc Speedway, 
hvor der arbejdes med rekruttering og fastholdelse- så vi kan få flere unge kører ind i 
sporten. En kommende arbejdsgruppe med klubrepræsentanter forventer at have 
deres anbefaling til SK Speedway klar efter sommerferien til videre implementering. 

 
Nyt fra Administrationen - generel opdatering 
Prioriteringer> 1. halvår 2018 (Administration) – bl.a.:  

 Fokus på at få løbssæsonen godt i gang – på tværs af alle DMU’s sportsgrene 

 DMU Race Day 2018 -> 16 SPW, 19 MX, 3 Trial, 1 RR og 1 PB 

 Administrativ igangsættelse af de Strategiske Spor og afrapportering – og sikring af 
ejerskab og fordeling af opgaverne. GPDR arbejde igangsat og info på hjemmeside 

 Uddannelse af back-up for IT på kontoret (for de enkelte systemer) 

 Martin Gunnar Thenning (kommunikation og RR/DR sekretær) stopper i DMU pr. 26. 
april 2018, Martin har takket ja til et andet job og vi takker Martin for sin store indsats 
for DMU de seneste 6 år.  

o I april vil der ske overlevering omkring interne procedure og vidensdeling af 
Martins opgaver/arbejdsgange.  

o Martin’s stilling vil ikke blive genbesat i 2018, og derved vil de eksisterende 
opgaver blive flyttet over til eksisterende medarbejdere i perioden, enkelte 
arbejdsopgaver vil i den kommende periode blive nedprioriteret 

o MotorBladet -> Jakob Fälling overtager efter MGT 
 

 
 
JN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  FU Referat 
Klublederseminar 
HB indstiller til at klubkonference og temaer vil blive med fokus på interesse områder blandt 
hele bestyrelsen. 
 
Speedway sag omkring kører med manglende licens 
SK SPW har spurgt omkring håndtering af klubber som tillader kører uden gyldig licens. 
 
I henhold til Alment Reglement - 5.5. Træning, herunder 5.5.1. beskrives følgende: 
Træningslederen skal sikre sig, at alle deltagere er i besiddelse af gyldigt licens, at maskiner og 
påklædning er i orden, at kørslen foregår forsvarligt, og at træningen er behørigt anmeldt. 
  
Det vil sige at det er klubbens ansvar at køreren har indløst licens. 
  
Den enkelte SK har hertil mulighed for at komme på uanmeldt besøg hos klubben og eventuelt 
lave en sanktion, og/eller give klubberne en bøde for ikke at efterleve reglerne. 
 
Godkendelse af referat og beslutninger – herunder procedure for reglementsændringer 
Procedure for Reglementsændringer 
HB besluttede følgende procedure og arbejdsgange omkring Alment og Grenreglementer fra 
13-04-2018: 

1. HB/SK drøfter internt reglementsændringer på baggrund af SK eller SU oplæg og 
godkender disse internt  

2. Skemaer til reglementsændringer udfyldes med nuværende tekst, ny tekst og baggrund 
for ændringen - væsentlige ændringer skal fremhæves og hvad er begrundelsen for 
denne for denne ændring 

3. Forslag til reglementsændringer (skema) fremsendes til Juraudvalget for kommentarer 
og godkendelse 

4. Hvis Juraudvalget ikke godkender / eller har spørgsmål skal dette afklares inden 10 
dage efter modtagelse af kommentarer fra Juraudvalget 

5. SK Godkender endelig tekst på SK møde og reglement / ændring kan offentliggøres 

JB 



 

Side 6 af 9 

 
Sportskoordinatoren er ansvarlig for processen og sikre at tidsrammerne overholdes. 
 
FU Referat 02/18, blev godkendt. 
 

5.  Drag Racing sagen 2018 
Reglementsændring blev besluttet i november 2017 og offentliggjort december 2017. 
Sagsproblematikken drejer sig om at al El Teknisk Reglement for Drag Racing er fjernet fra 2018, 
hvilket betyder at El drevne motorcykler ikke kan deltage i Drag Racing DM Klasser fra 2018. 
 
FU har drøftet sagen med SK RR/DR for afklaring, herunder spørgsmål til om Alment Reglement 
er blevet overholdt og om den interne proces for behandling og godkendelse af ændringerne 
fulgt i DMU. Konklusion på mødet blev at SK RR/DR indstiller forslag til HB omkring 
reglementsændring i Drag Racing, hvor der oprettes en El klasse fra 2018. 
 
DMU’s Hovedbestyrelse har på mødet drøftet indstillingen fra SK RR/DR, som omhandler 
følgende beslutning: 
 
             • Der er etableres særlige bestemmelser for Elektrisk Drag Bike, under pkt. 11.15 i    
                Drag Racing Reglementet 
            • Elektrisk Drag Bike etableres med klasse under regler for åbent DM Drag Racing pkt.  
               20.2 
 
Du kan finde det nye reglement for Drag Racing 2018 her: 
http://dmusport.dk/sport/dragracing/reglement/ 
 
HB godkendte indstillingen fra SK RR/DR. 
 

JB 
 
 

6.  Økonomi 
Medlemmer og Licenser 31. marts 2018: 

 

 
 
HB følger udviklingen i antallet af licenser, specielt i MX kan det konstateres nedgang i antal af 
træningslicenser, hvilket muligvis kan skyldes vejret. Til kommende månedsrapport 1. maj. Vil 
HB vurdere tiltag i forhold til den overordnede økonomi for at sikre ”rettidig omhu”. 
 
Drøftelse af månedsrapporter og budget gennemgang 
Efter årets DMU Repræsentantskabsmøder 2018, er der fremkommet spørgsmål til vores 
opstilling af regnskab samt generel forståelse af opbygningen. FU vil udarbejde forslag til en 

JN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dmusport.dk/sport/dragracing/reglement/
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videre drøftelse i HB som også vil omhandle procedure for budgetprocessen samt opfølgning, 
for at sikre det nødvendige ansvar og skabe et let overblik for vores klubber. Ligeledes 
opdateres tidligere beregninger af fordelingen af DMUs økonomi på de enkelte grene.  
 
Projekter som kan give besparelser i regnskabet 2018 
Med fokus på den generelle økonomi i DMU, har HB besluttet at identificere 
besparelsesområder i budget 2018, så tiltag kan indføres hvis den økonomiske udvikling 
forholder sig negativt i forhold til det budgetterede. HB forventer at kunne præsentere et 
positivt årsresultat for 2018. De første tiltag (ca. 200.000 kr i besparelser) igangsættes 
omgående. Videre drøftelse og tiltag vil ske til kommende HB møde 04/18. 
 

7.  DMU Vision og strategi 2021 
Den nye støtte struktur hos DIF samt DMU’s Vision 2021 er godkendt til Rep Møde 2018, hvortil 
DMU arbejder med 9 prioriterede områder: 
 

 
Kvartalsrapporter iht. DMU Vision 2018 og prioriteringer 
JN har udarbejdet skabelon for kvartalsrapportering iht. DMU’s strategiske spor. De enkelte 
sportskoordinatorer vil supplere med bilag, specielt til spor 3 omkring rekruttering, hvor de 
enkelte SK’er vil give status for aktiviteter. 
Status for kvartalsrapport vil blive præsenteret til kommende HB møder samt drøftet DMU’s 
tilknyttede DIF konsulent. 
 
Fokus på tema og inspirationsoplæg til HB møder 
HB drøftede muligheden for at invitere eksterne gæster, som kunne give inspiration med 
relevante temaer og oplæg som HB kunne drøfte nærmere for at arbejde med tidens trends og 
tendenser for at sikre den generelle fremdrift i DMU. HB vil arbejde videre med dette punkt til 
kommende HB møde 04/18. 
 

JN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JN 
 
 

8.  Miljøudvalget - Kort information efter Miljøseminar 2018 
 

DSB 

1
Vi vil styrke indsatsen på miljøområdet, med fokus på at sikre og øge 

tilgængeligheden på banerne (DIF)

2 Vi vil øge indsatsen på sikkerhedsområdet for den aktive, officials, hjælpere 

og publikum ved løbende at indføre nye tiltag indenfor sikkerhed

3
Vi vil rekruttere aktive medlemmer, ved fokus på 8-16 årige, piger/kvinder og 

gennem nye idrætstrends (DIF)

4
Vi vil styrke talentudviklingen ved at indføre ATK i Speedway og Motocross 

(DIF)

5 Vi vil indføre ”mini ATK” i Trial, Road Racing og Enduro

6
Vi vil styrke klubbernes organisering og klubledernes kompetence med fokus 

på bestyrelsesarbejde og frivillig ledelse (DIF) 

7 Vi vil sikre international politisk og sportslig indflydelse

8 Vi vil sikre en stabil økonomi og egenkapital

9
Vi vil sikre at der til enhver tid forefindes uddannelsesplaner, ansvar- og 

kompetencebeskrivelser for alle funktioner i DMU (frivillige og ansatte)
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Resultatkonklusioner af Miljøundersøgelse 2018 
Undersøgelsen fortæller Miljøudvalget, at der bliver arbejdet godt med miljøet i DMU og på 
banerne. Samtidig giver undersøgelsen udtryk for at der ligeledes er plads til forbedring fra 
MU’s side i det videre arbejde.  
 
Kommentarer som vil blive gennemgået ved kommende MU møde, for at sikre de 
fremadrettede opgaver og fokus omkring DMU’s miljøarbejde.  
 
Som uddrag fra undersøgelsen har klubberne givet tilbagemelding vedrørende: 

 Vigtigheden af at DMU har et Miljøudvalg på en skala fra 1- 5, hvor 5 er den bedste. 
Resultatet var et vægtet gennemsnit på 4,47. 

 Har jeres klub en miljøofficial, hvor hele 79,41% af alle DMU klubber har en miljøofficial 
i klubben. 

 Vil jeres klub anbefale andre klubber med miljøproblemer, at få DMU til at hjælpe med 
problemerne, hertil svarede 87,10% af klubberne at de vil henvise til DMU. 

 
Bilag 5 – Der arbejdes videre med opdateringer af Bilag 5 hvor der blandt andet skal bruges 
yderligere 2mMax målinger. 
 
 

9.  DMU FairPlay 2018 
Fremlæggelse af forslag til aktiviteter 2018 
DMU FairPlay er forankret i en række materialer og tiltag, som klubberne kan anvende. Ét af 
tiltagene er blandt andet et FairPlay-flag, som alle DMU’s klubber har modtaget. Der er også 
lavet FairPlay-videoer, som går på tværs af DMU’s grene samt produceret FairPlay-
klistermærker, logoer samt andet skriftligt informationsmateriale. 
 
JN vil udarbejde aktivitetsplan for DMU’s Fairplay arbejde til implementering i sæsonen 2018. 
Målsætningen er at skabe et konstant flow om fairplay, således at begrebet hele tiden er i 
hovederne hos de aktive, frivillige osv. Det gælder om at skabe en kultur 
 
DMU Fairplay ambassadører ”opgaver og retningslinjer” 
FairPlay-ambassadører er med til at formidle det vigtige budskab. Ambassadørerne er valgt af 
det enkelte SK på baggrund af deres sportslige præstationer, men især med afsæt i deres 
personlighed, som ligger i tråd med FairPlay-ånden.  
 
Til sæsonen 2018, har DMU udvalgt følgende Fairplay ambassadører: 

 Nikolaj Larsen, Motocross 

 Erik Gundersen, Speedway 

 Thomas Pedersen, Trial 
 
Forslag til kampagne fra RRKV: ”Mit BARN kører RACE under SIKRE forhold – Hvor kører DIT?” 
RRKV har søsat et spædende tiltag, som kan bruge i DMU’s øvrige grene. Kampagnen fortæller 
historien om at man i DMU køre under ordnede forhold. Flot tiltag fra RRKV, som HB vil drøfte 
nærmere i forhold til generel implementering. 

 
 

JN 

10.  Klublederseminar/Klubkonference 2018 
Det kommende Klublederseminar vil ændre navn til Klubkonference 2018, baggrunden ligger i 

JN 
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et ønske om at alle bestyrelsesmedlemmer i klubberne kan blive involveret og hente inspiration 
til deres frivillige arbejde i klubberne. Konferencen varer halvanden dag, hvortil tema og 
program vil blive udsendt medio august. 
 
Scandic Bygholm Horsens vil igen huse arrangementet og datoen er fastlagt til 2-3 november 
2018. 
 

11.  Referater 
a. HB 02/18 Godkendt 
b. FU 02/18 (Godkendt af HB under pkt. 1) 
c. SK MX 03/18 Godkendt 
d. SK MX 04/18 Godkendt 
e. SK OFT 02/18 Godkendt 
f. SK SPW 02/18 Godkendt 
g. SK RR/DR 02/18 Godkendt 

 
Der var ikke yderligere kommentarer fra HB 
 

JB 

12.  Næste HB møde 04/18 
Afholdes 7. juni kl. 16.30 Fjelsted Skovkro 

JB 
 

 

Jonas Nygaard 

 

 


