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1.

Velkomst, siden sidst
JB bød velkommen. Dette HB-møde ligger i forlængelse af aktiviteter herunder
”regnskab og budget”-gennemgang af ekstern revisor. Processen har været
væsentligt lettere end sidste år på trods af at DMU benytter en ny revisor, KPMG.

2.

DMU’s Frivillighedsstrategi – Godkendelse af endelig udgave
Frivillighedsstrategien, gennemgået på tidligere HB, var kommenteret og tilrettet
på enkelte punkter. Rettelserne blev godkendt og vil blive præsenteret på det
kommende repræsentantskabsmøde. Målet med Frivillighedsstrategien er at
arbejde for, at de frivillige føler sig som en værdsat del af DMU, samt at de føler
at deres frivillige indsats giver mening – og skaber udvikling for dem selv og
DMU.
De enkelte opgaver for 2013 relateret til frivillighedsstrategien blev fordelt:
1. DMU’s Frivillighedsstrategi er udarbejdet og godkendt af DMU’s
Hovedbestyrelse (december 2012)
2. Udpege en Frivillighedskoordinator i DMU’s Hovedbestyrelse og udarbejdet
opgavebeskrivelse (marts 2013)
3. Etablering af vidensdelingsforum på DMU’s hjemmeside med link til DIF’s
Frivillighedshjemmeside (januar 2013 – løbende opdatering)
4. Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelse om frivilligheden i DMU
(september 2013)
5. DMU´s Frivillighedsbevis er udarbejdet (marts 2013)
6. Medlemmer af DMU’s Hovedbestyrelse / Forretningsudvalget afholder
minimum 3 klubmøder gennem året med enkeltklubber eller i regioner for
en generel drøftelse omkring bl.a. den frivillige leder og indsatsområder
(2013)
7. 2013 -2014 Initiativer for anerkendelse af den frivillige leder er besluttet
og igangsat (marts 2013)
8. Fremstilling af pjecer målrettet mod frivillige i DMU (marts 2013)
9. Kampagne målrettet mod forældre og ”det grå guld” (april-juni 2013)
10. Udarbejdelse af DMU Håndbog (beskrivelse af DMU, funtioner, opgaver
osv) (november 2013)

3.

DMU’s Målsætninger og Prioriterede aktiviteter 2013 – Godkendelse af
endelig udgave
Tilretninger blev gennemgået af JB. Det opdaterede dokument bliver en del af det
som gennemgås på Repræsentantskabsmødet.
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Årsrapporten kommer til at indeholde aktivitetspunkter, som hører under
Hovedbestyrelsen.
4.

DMU’s Bredde- og Udviklingsudvalg,
A. Referat fra møde
Der er afholdt møde med BU under den nye struktur, hvor SK formænd
deltager. Som udgangspunkt var der dialog om hvordan forholdet
fremover skal være i forholdet mellem BU og SK`erne. Et af emnerne var
hvordan der kunne arbejdes for fremgang i licenser og fastholdelse af
medlemmer. Benyttelsen af Åbent Hus blev diskuteret – herunder
tilstedeværelse ved byfester og lign.
BU vil komme med overslag på hvorledes nogle af de foreslåede
aktiviteter kan finansieres.
Det blev kommenteret at mange af de kommentarer som er kommet via
Klublederseminaret, bør være en del af de aktivitetsplaner, som der
arbejdes med i BU. SK`erne skal dog med på de opgaver, som er
beskrevet ellers bliver det svært at få implementeret.
BU bør også have en rolle som ”tænketank” der kan tage hul på nogle af
de tanker som gøres.
B. Kommissorium, struktur – videre forløb for udvalget
Der udarbejdes kommissorium og endeligt oplæg til HB 02-13.

5.

6.

DMU’s klublederseminar og aktiviteter – prioritering af aktiviteter og
ansvar/tidsplan
Opgaverne fra klublederseminaret og fordelingen af disse blev gennemgået og vil
indgå i de endelige aktivitetsplaner for 2013, som udarbejdes til godkendelse på
HB 03-12 (efter Repræsentantskabsmødet)

DMU`s image – resultat fra spørgeskemaundersøgelse – beslutning af
aktiviteter
Oversigten over nøgleord fra resultatet fra spørgeskemaundersøgelse blev
gennemset. Det 5 topscorere var:
- Gammeldags (32,5%)
- Troværdig (26,5%)
- Usynlig (26%)
- Engageret (23,9%)
- Professionel (22,8%)
Listen var på 22 nøgleord. Og når man ser den er det Gammeldags og Usynlig,
som er de ord som der skal fokus på. Gennemgangen af de øverste punkter førte
til en diskussion af hvordan der kan arbejdes med at ændre de negative
vurderinger.
HB diskuterede nogle af de holdninger som man kan møde om, at DMU blot er en
hindring for sportsgrenene og ikke er udviklende i sporten. Holdningen kan findes
i alle DMUs grene. Og er også udtryk for at DMU er en paraplyorganisation, hvor
alle grene føler de er specielle med specielle behov, som ikke mødes af DMU.
Det blev også kommenteret, at folk har svært ved at se produktet, som jo reelt
er sporten og vilkårene omkring den. Det er vigtigt at denne debat fortsættes i
den kommende periode og specielt forventningsafstemningerne mellem alle de
involverede drøftes videre.
Som ét af resultaterne skal det sikres at DMU’s image, produktet og servicen er
tydeligere for alle involverede, og specielt, at den enkelte ved hvor ansvaret er
placeret. Debatten fortsættes på kommende HB Møder.
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7.

DMU’s organisation – opgaver, ansvar og kompetence
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter Kirkegaard, Jesper Holm,
Kenneth Majkjær og Jørgen Bitsch som er ved at afdække de enkelte områder og
herunder samarbejdet og forventningerne mellem alle involverede.
Punktet drøftes videre på næste HB Møde

8.

Regnskab 2012, gennemgang og afslutning
Regnskabet for 2012 viser et underskud for hovedkassen på 742.281 kroner. Der
er i forhold til revisionsgennemgangen i år, ikke fremkommet uventede udgifter
som ikke var fanget tidligere.
I forhold til Sportskommissionerne er der forskel på resultatet.
Specielt har Speedway haft mange møder med store mødeomkostninger samt
store omkostninger på VM i Argentina, som samlet medfører et underskud på
184.336. For de øvrige Sportskommissioner er mindre udsving, dog har specielt
Road Racing / Drag Racing et positivt resultat, med et resultat som er 51.023
bedre end budgetteret.
Det samlede underskud i DMU er i 2012 på 895.452. Det er som tidligere omtalt
ikke et tilfredsstillende resultat, og i 2013 bliver der gennemført en tættere
regnskabskontrol, således at der laves kvartalsopfølgning på budgetter/regnskab.

9.

Budget 2013
a. Budget 2013 – endelig udgave
I budgettet for 2013 er det prioriteret at der kigges skarpt på udgifter.
Således vil der specielt fokuseres på kvartalsregnskaber hvor både
indtægter og udgifter skal sikres. Hvis dette ikke er tilfældet skal der
iværksættes nødvendige tiltag indenfor det enkelte område. Herunder så
er der budgetteret med en række besparelser bredt i budgetter. Desuden
er gratislicensordningen begrænset til få områder i 2013.
Mødeaktiviteten i 2013, skal i højere omfang end tidligere baseres på
Skype, da omkostningsniveauet på denne måde bliver væsentligt
reduceret. Budgettet for 2013 tager udgangspunkt i et svagt overskud.
b. Fordelingsnøgler – DIF / DMU Internt (forberedes til HB 02-13)
HB diskuterede udarbejdelsen af en oversigt over indtægter og udgifter i
sporten, fordelt på sportsgren. Det er naturligvis et kildent spørgsmål, da
der på den måde kan opstå brødnid mellem grenene som vil modarbejde
den fællesskabsfølelse som der skal være i en paraplyorganisation som
DMUs. Det er dog holdningen, at arbejdet bør gøres – for at kvalificere
debatten omkring udgifter/indtægter i DMU.
Sallingsund BMX har meddelt DMU at klubben er opløst og at man søger
optagelse, som ny klub. Opløsningen er begrundet i gældsforpligtelser på
600.000 kroner. FU behandler sagen fremadrettet, således at der tages
beslutning om ansøgningen. I første omgang skal det dog undersøges
baggrunden for klubbens beslutning.
Der er kommet en forespørgsel om hvorvidt det er muligt for et medlem i en MXklub at træne på klubbens bane med Enduro-licens (757,- kr.). Alternativet er
køb af en MX-træningslicens (1.320,- kr.). Der var delte holdninger om dette
emne, men HB besluttede at reglen bør være, at hvis der køres på en MX-bane,
så er der tale om MX og så er det MX-træningslicensen, som skal købes.
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11.

Miljø
a. Status fra Miljøudvalget, opstart af Miljøchefen
NMN gennemgik at der har været møder og gennemgang af
arbejdsopgaver som skal løses nu og her – og opgaver som der skal
arbejdes med fremadrettet.
Der er stillet forslag om et nyt miljøudvalg, bestående af Niels Munk
Nielsen, Kenneth Majkjær Mikkelsen, Kern Lærkholm Petersen (DMU
miljøchef) og Dennis Bechman. Det første MU møde afholdes snarest,
således at prioriterede arbejdsopgaver kommer på plads. I den forbindelse
er der aftalt møde med Grontmij/Carl Bro, som er blevet forsinket pga. af
sygdom. Overdragelsesmødet afholdes i forbindelse med første MU-møde.
Lydmålinger: DMUs miljøchef og SK`erne tager dialog om, hvor mange
lydmålinger som der skal foretages i 2013.
b. Prioriteringer
Der udarbejdes en oversigt over prioriteringer 2013 til næste HB møde (se
også DMU´s Prioriterede opgaver 2013)
c. Forslag til kommissorium
Der er udarbejdet et længere kommissorium, som er et vigtigt redskab i
forhold til afklaring af, hvad der skal arbejdes med. Der er generel
enighed om rammerne – men det blev foreslået at kommissorium
gennemskrives for gentagelser – og gøres lettere.
d. Lydniveau 2013 (alle grene)
MX: Anbefaler at der fastholdes lydniveau fra 2012 i 2013. Og at der ikke
anbefales en sænkning jf. FIMs krav.
OFT: Her er der ingen oplæg til ændringer i forhold til nuværende.
SPW: Foreslår at der foretages ændringer således at det afspejler FIMs
krav, dvs.:
500 cc: 119, ændres til 117dB i 2013.
80 cc /125 cc 4t: 108 dB.
50 cc: 99 dB.
Old boys: 121 skal fjernes, er det samme som 500cc
Classic: 117 dB
RR: Ingen ændringer.
e. Nye lydpotter i Speedway
SK Speedway har besluttet at godkende nye lydpotter til nationale løb for
2013 med begrundelsen, at det skal være lettere at køre speedway. NMN
nævnte, at der her er udfordringer i forhold til hvorledes nationale
særregler håndteres i forhold til de krav, som FIM stiller.
HB besluttede, at der er opbakning til at Speedway arbejder for at indføre
en ny lydpotte. Men nu og her så bør det afstemmes i DMU hvordan
processen i forhold til FIM tilrettelægges. Det videre forløb koordineres
mellem Svend Jakobsen/SK, Niels Munk og Jørgen Bitsch.
Repræsentantskabsmødet 2013
a. Kontingentstigninger 2014, endeligt forslag
Forslaget blev gennemgået og tilrettet således at det følger beslutning.
taget i HB 06-2013.
b. Valg (HB/SK)
Der er fra HB og SK ikke yderligere forslag, end overstående.
Listen med indkomne forslag fra klubber og HB opdateres – således at
materialet udsendes sammen med Årsrapport pr. 15. februar.
c. Årets Klub 2012, kriterier og processer (2012 og 2013)
Forslag fra AP blev gennemgået og godkendt. Det godkendte forslag
rundsendes til SK`erne.
d. Stemmeberettigelse
Jf. DMUs vedtægter, så skal der foreligge aftale om afdrag af gæld for at
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være klubberne er stemmeberettiget. Klubber som står på debitorlisten
kontaktes vedr. aftale om at få fjernet gælden, før repmødet.

12.

Jura og Reglement
a. Sager siden sidst, afgørelser og erfaringer, fremtidens struktur
DMU har appelleret Mathias Jørgensen sagen til DIFs appeludvalg, men
tabte sagen, da DIFs appeludvalg stadfæstede Ordensvalgets kendelse.
DIFs appeludvalg har skrevet grundige præmisser for deres afgørelse,
som skal gennemgås med en juridisk konsulent, for at DMU kan uddrage
konsekvenser i forhold til reglement / struktur i DMUs rets/voldgiftssystem.
Desuden har der været anlagt en sag mod DMU ved civile domstole. En
sag som siden er trukket. Sportens område har sit eget voldgiftssystem.
Og DMU har den principielle holdning, ligesom resten af Idrætten i
Danmark, at voldgiftssystemet er den eneste garant for at Sporten kan
opretholde sit eget retssystem. Hvis dette tilsidesættes så er Sporten ilde
stedt.
b. Løbsafgifter for Klubmesterskaber
HB er af den holdning at der skal køres klubmesterskab uden løbsafgifter.
Dette skal sikres i alle grenene.
c. Nakkekraver 2013 – og fremtidige aktiviteter
Der er i DMUs grene forskellige holdninger til nakkekraver. DMU er blevet
udfordret med om det er SK der tager stilling til om der bør køres med
disse, samt om det SK som tager beslutning om sanktioner i forbindelse
med manglende brug. HB blev opfordret til at overveje holdningen til disse
spørgsmål, således at der kan træffes en fremadrettet beslutning på et
efterfølgende HB-møde.
d. Licens–aktiviteter udenfor DMU hvor vore kørere deltager.
Punktet udsat til næste HB-møde

14.

Dansk Motorsports Award 2012
HB-mødet skete i forlængelse af Dansk Motorsports Award, dagen før, hvor en
stor del af bestyrelsen var fremmødt. Endnu engang et flot show – som
præsenterede sporten for publikum og deltagere på bedste vis.

16.

Opdateret aktivitets- og mødeplan
Seneste aktivitets- og mødeplan udsendes som bilag til HB-referatet.
Informationspunkter:

19.

Referater til godkendelse:
a. HB 06-12
Referat godkendt.
b. FU 01-13
Referat godkendt.
c. SK MX 10-12, 01-13
Referat godkendt.
d. SK Speedway 01-13
Referat godkendt.
e. SK BMX 06-12
Referat godkendt.
f. SK OT, info
Referat godkendt.
g. SK RR/DR 01-13 (160113)
Referat godkendt.
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20.

Næste møde
Fredag d. 1. marts, kl. 17:00. Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens.
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