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Referat af Repræsentantskabsmøde lørdag d. 5. marts 2011  

Formanden Jørgen Bitsch bød forsamlingen velkommen til dette års repræsentant-skabsmøde. 
 

1) Konstatering af møderet og stemmetal 
Søren Normann Andersen konstaterede, at der var 60 stemmeberettigede klubber til stede. 
 
2) Valg af dirigent og stemmetællere 
Jørgen Bitch foreslog at Svend Panse blev valgt som dirigent samt at Svend Conrad, Svend Jacobsen og 
Anders Møjbæk blev valgt som stemmetællere. 
Alle blev enstemmigt valgt. 
Herefter kunne Svend Panse konstatere, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet. 
 
3) HB´s beretning – til godkendelse 
Det er mig endnu engang en stor glæde at byde jer alle velkommen til DMU’s Repræ-sentantskabsmøde 
2011. En speciel velkomst til vore gæster fra alle vore udvalg og samarbejdspartnere fra Vete-
ranforeningen.  
Velkommen til Niels Hansen der siden sidste repræsentantskabsmøde er blevet Director of the Touring 
Commission i FIM. Endnu engang ser vi frem til et par gode dage hvor vi drøfter DMU og fremtiden men 
også fortsat udbygger vores netværk og samarbejde på tværs. 
Igen i år er der kommet nye klubber i DMU, som vi byder velkommen og vi ser frem til et godt 
samarbejde med i de næste mange år 
De nye klubber er: 
- Ténéré Klub Danmark 
- Enduro Klub Danmark 
- Thy Motocross Klub 
- BMX South 
 
Desværre er nogle af vore medlemmer der er faldet væk siden vi har været sammen, sidst og endnu 
engang må vi konstatere, at 2009 og starten af 2010 har været hårdt for mange af vore medlemmer og 
deres familier. 
I foråret døde Jørgen Andersen (Tønder BMX grundlægger) 
I maj måned døde Bo Vigild, som var kendt af rigtig mange indenfor Motocross  
Mette Nielsen (fra Sorø BMX-klub) døde før sommeren 
I efteråret døde  
H.C. Callesen (tidl. stornavn indenfor jordbane sidevognsrace) 
Palle Hune Jørgensen (tidligere dansk mester i Drag Racing) 
Poul Tirsgaard, tidligere RR SD formand og kendt som én af de store trækheste i dansk road racing 
MB februar 2011 
Lars Ole Nielsen (døde 20. december 2010), fra Brovst Speedway Club 
Jeg vil gerne bede jer alle rejse jer op og være med til at minde dem som vi desværre har mistet og 
sende vores varmeste tanker til de efterladte. 
Tak 
 
Endnu et år er gået og igen kan vi kun konstatere, at det ikke føles som særlig lang tid siden vi var 
samlet og for alvor igangsatte den nye organisation, som nu er ét år gammel, og vi skal naturligvis også 
vurdere hvordan det er gået. 
Men samtidig skal vi glæde os over, at vi som et relativt lille forbund er i stand til at trække mediernes 
bevågenhed og dermed opnå omtale og igen blive mere kendt, og det har også været tilfældet i 2010. 
Der har været mange store oplevelser igen på den sportslige side som er det grundlæg-gende vi alle er 
her for.  
Der har været mange store sportslige oplevelser i 2010 og vi venter os mindst lige så me-get i 2011.  
Danmark opnåede samlet set et tilfredsstillende resultat hvor specielt vore talenter i Speedway og BMX 
markerede sig kraftigt i VM og EM.  
Ligeledes i Motocross er der store forventninger og specielt i Road Racing er der store forventninger til de 
kommende 5 års resultater 
Så alt i alt en god sæson som dog primært markerede sig ved vore talenters flotte resul-tater og 
sølvmedaljen i VM for hold i Speedway. 
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Udviklingen af licenser og medlemmer er vor absolut primære fokus og prioritering. Dette er grundstenen 
i DMU og vi skal sikre en fortsat udvikling og stabilitet på dette område – men ingen tvivl om at det er en 
stor opgave. 
 
Dette område er ganske enkelt det primære fokus område for den enkelte Sportskommis-sion og de 
aktiviteter vi arbejder med. 
 
Når vi som nævnt ser på 2010 må vi generelt konstatere, at det har været et godt år som har lagt et 
godt grundlag for den kommende udvikling – både med hensyn til udviklingen af vor organisation og vore 
mange frivillige ledere, men også når vi, som nævnt, vurderer de sportslige resultater. 
Men vi er fortsat tvunget til at se længere fremad og sikre udvikling af DMU og de sportsli-ge resultater. 
Vi bliver også hele tiden mødt af nye krav fra omverdenen i forbindelse med miljø og andre restriktioner. 
Den økonomiske udfordring og de senere år er jo et kapitel for sig selv, men det er kommet for at blive. 
Det kræver ganske enkelt, at vi hele tiden tænker nyt og alternativt og finder de bedst mu-lige veje for 
at sikre den fortsatte udvikling af DMU. 
Det skal naturligvis styres således, at vi også når at høste frugterne af de igangsatte initia-tiver og 
ændringer, men det er derfor, at det er af stor vigtighed at have en langsigtet stra-tegi og være tro mod 
denne – eller ændre den i fællesskab pga væsentlige ændringer. 
De primære opgaver i DMU har gennem 2010 været meget fokuseret på at få den nye or-ganisation til at 
fungere. Dette har naturligvis været en stor udfordring for alle og ikke mindst få sikret, at der ikke er 
noget der falder mellem 2 stole.  
Alle Sportskommissionerne, Hovedbestyrelsen og udvalgene, har taget opgaven til sig og efter min 
mening, sikret at vi har fået et godt og stabilt grundlag for den videre udvikling. Det positive er også, at 
der løbende har været en drøftelse af hvad skal eller kan der fort-sat udvikles for at sikre at vi ikke står 
stille men sikrer at dette sker løbende. 
Ét par af de store udfordringer har naturligvis været, at sikre at den enkelte har taget det nødvendige 
ansvar, og afstemt forventninger og fokusområder blandt alle. 
Dette har ikke hele tiden været den nemmeste opgave da det jo også forpligtiger når der tages 
beslutninger. Ikke desto mindre mener vi, at der klart og tydeligt er beskrevet hvad vi vil og hvor 
ansvaret ligger og ikke mindst kompetencen. Vi må også acceptere, at det ta-ger den tid det tager at få 
det hele til at fungere som er en naturlig proces. Vi er trods alt alle sammen mennesker og ikke mindst 
frivillige ledere. 
Disse udfordringer blev, kombineret med store økonomiske udfordringer i de første 6 må-neder, som 
heldigvis blev løst i positiv retning og sidst på året kom der en ny ud-fordring da vores General Sekretær 
Henrik Funder Kristensen valgte at søge nye ud-fordringer.  
Allerede på det tidspunkt var vi i gang med væsentlige ændringer i vores Talent og Elite-organisation 
indenfor Speedway og Motocross – og vi må konstatere, at timing er alt. 
Det er naturligvis altid beklageligt, når medarbejdere rejser og specielt når det sker allere-de efter knap 
2 år, men på den anden side, skal vi også sikre at dette ikke medfører store og uoverskuelige problemer 
derefter. Dette er naturligvis også et krav når der er udskiftnin-ger for de valgte ledere. 
For Henrik’s vedkommende havde han fået et godt tilbud og nogle andre arbejdsopgaver end i DMU som 
vi naturligvis respekterer, og vil også takke Henrik for det gode samarbej-de. 
Der har været mange opgaver på kontoret i det forgangne år og ikke mindst løbende forbedringer af 
arbejdsgange og specielt fokus på mange af de økonomiske procedurer.  
Alt i alt har dette gjort at vi sammen med 2 nye medhjælpere og midlertidig hjælp fra Svend Panse, men 
ikke mindst at Jean, Søren og Kenneth har løftet opgaven at vi har fået løst alle opgaverne gennem de 
seneste måneder. 
Jeg er godt klar over at der har været lidt forsinkelser i starten af året, men vi er samtidig ved at indføre 
en ny kontoplan, men jeg vil gerne takke for jeres forståelse gennem perio-den. 
En stor, stor tak til hele kontoret og jeres store indsats og ikke mindst for vort gode og konstruktive 
samarbejde.   
 
Som jeg, sidste år, nævnte i min beretning, er det mere eller mindre et krav, at vi alle i DMU er enige om 
at vi har en prioritet 1 indenfor DMU’s værdier som omhandler RESPEKT. 
Det er grundlaget for mange af os, at der skal være en gensidig respekt for det arbejde der udføres af os 
alle, og vi skal have en god og konstruktiv debat for at løse vore opgaver. Der skal også tilføjes TILLID 
da en stor del af vore frustrationer og usikkerhed mange gan-ge bunder i manglende tillid. 
Der er ingen der forventer, at vi alle skal være enige – dette må aldrig ske, for så stopper al udvikling. 
Men vi skal sikre, at respekten er til stede og at dette foregår i en åben og konstruktiv dialog. 
Jeg er fuldt ud klar over at dette ikke kommer blot fordi jeg nævner det her fra talerstolen men at det er 
en proces. 
Når jeg kigger tilbage på 2010 mener jeg at vi er kommet langt i denne proces og at der generelt er en 
god og konstruktiv debat mellem langt de fleste i organisationen.  
Der er naturligvis altid eksempler som viser det modsatte men der har efter min mening været en god 
fremgang gennem 2010. 
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Som nævnt, er det en proces og mange gange det første skridt at sikre at tingene bliver lagt på bordet 
og sagt som det er, så ingenting er skjult og samtidig alle ved hvor den enkelte står – herefter vil tingene 
normalt ske i en bedre og mere konstruktiv proces. 
Jeg mener klart og tydeligt, at det er Hovedbestyrelsens klare holdning, at vi altid fokuserer på en åben 
og konstruktiv dialog og dybest set er vi her for jer klubber, og vort primære mål er at sikre et godt 
samarbejde med jer alle og ikke mindst udvikle DMU til gavn for alle. 
 
 
Når dette er sagt er vi jo alle sammen også afhængig af vores private situation som jo altid påvirker os.  
Jeg må jo konstatere, at oven i de tidligere nævnte udfordringer i 2010, kan det jo godt virke lidt 
uoverskueligt for undertegnede i 2010, med et afbrændt hus og 2 dødsfald i den nære familie, alt 
sammen indenfor en måned. 
I den forbindelse vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen og alle andre for jeres forståelse gennem perioden 
som naturligvis har haft sin indflydelse for undertegnet gennem 2010. 
 
Vi igangsatte også en etisk kampagne for at sikre, at vi igen fokuserer på hvordan vi i DMU sikrer at børn 
og sport har en god oplevelse.  
Det er positivt at dette er taget til efterretning i mange klubber og personligt oplever jeg her, at der i den 
sidste halvdel af året har været færre sager / eksempler indenfor disse områder. 
Dette er jo et område som konstant kræver fokus og ikke mindst uddannelse af vore mange frivillige 
ledere hvordan de skal håndtere sager som opstår når man mindst venter det. Hermed en opfordring til 
klubberne at sikre fokus på dette område og sikre at den enkelte klubbestyrelse også drøfter dette på 
jeres bestyrelsesmøder og ikke mindst drøfter jeres principielle klubholdninger til hvordan disse 
eksempler skal løses. 
Vi vil også, i det kommende år iværksætte yderligere tiltag indenfor dette område og udvide det til ikke 
kun at omfatte børn. 
 
Vi arbejder kraftigt på at udvikle DMU. Dette kan bestyrelserne og sportskommissionerne ikke gøre uden 
at der er et tæt og stærkt samarbejde mellem klubberne og ledelsen af DMU. 
Det er et helt essentielt punkt for DMU og derfor er det også besluttet, at afholde et årligt 
klublederseminar når sæsonen er slut. På dette møde drøftes sæsonen der er gået men også den 
kommende sæson og prioriteringer. 
Året 2010 var ingen undtagelse og som inspiration til mødet var der gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse som sammen med oplæg fra DIF Konsulent Dorthe Andersen sikrede, at vi 
efter mødet havde et godt grundlag for at udarbejde de prioriterede fokus områder for DMU i den 
kommende 2 år. Dette skal naturligvis forankres og følges op gennem den kommende periode. 
Dette forløb og input fra klubberne er uundværligt for Hovedbestyrelsen og Sportskommissionerne.  
Vi kan ikke selv udvikle og sikre disse fokusområder, da det gang på gang viser sig, at der skal foretages 
justeringer og ændringer i fokus i forhold til det som var oplægget.  
Dette er efter Hovedbestyrelsens opfattelse ganske enkelt én af de primære ansvar og opgaver for en 
klubleder at sikre aktiv deltagelse i denne proces og dermed udviklingen af DMU. 
Vi vil gerne takke jer alle og ikke mindst deltagerne på seminaret for et par gode dage og jeg vender 
tilbage under strategi præsentationen på en nærmere gennemgang af fokus-områderne. 
  
DMU har jo gennem en periode haft mange forskellige IT projekter og aktiviteter men vi har aldrig haft 
en egentlig langsigtet strategi og plan. Nu ved vi alle, at indenfor IT kan det være en noget kompliceret 
opgave at udarbejde en langsigtet strategi indenfor IT da det stort set kan være forældet inden det er 
indført. 
Uagtet dette, har vi nu udarbejdet en strategi og ikke mindst IT Strategi og Udviklings-principper som 
skal danne grundlaget for de kommende år.  
Gennem denne proces har vi ikke selv kunne styre den 100 % da DIF har besluttet at stoppe deres 
service og dermed blandt andet kræve, at forbundene selv udvikler og servicerer f.eks. 
medlemsdatabasen fra og med 1. januar 2012. 
Samtidig har vi også et behov for en opdatering af vore hjemmesider og Intranet som fortsat ikke 
anvendes i fuld skala og ligeledes skal vi indføre elektronisk licenskort. 
I 2011 er der nu fastlagt klare prioriteringer som først og fremmest fokuserer på udviklingen og 
indførelsen af en ny medlemsdatabase i efteråret 2011.  
Parallelt med dette er der 4 andre prioriteringer som vi vender tilbage til senere, men meget væsentligt 
er at vi i forbindelse med VM BMX 2011 i København arbejder på de første skridt til en væsentlig 
forbedret hjemmeside som er grundlæggende for både nye og eksisterende medlemmer. 
 
I denne forbindelse har vi besluttet, at ændre antal numre af motorbladet i 2011, hvor ét af formålene 
med dette var at vi kunne frigive lidt ressourcer fra Kenneth så der kunne arbejdes mere med disse 
områder som jo også omhandler WEB TV hvor vi også deltager i et projekt i DIF 
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Indenfor Miljø og lyd har der været en del nye tiltag med fokus på at certificere vore baneanlæg som 
igangsættes i 2011. Den primære fokus har dog været på lydmålinger og ikke mindst sikre en løbende 
udvikling og vedligeholdelse indenfor dette område.  
Indenfor Speedway, har der været en del diskussioner, dispensationer og andre udfor-dringer, der dog 
har medført, at det fra 1. januar 2011 er påkrævet at anvende den nye homologerede lyddæmper i alle 
arrangementer. Vi er naturligvis klar over at der er rigtig mange forskellige holdninger til dette men des-
uagtet mener vi fortsat i DMU, at det er nødvendigt at nedsætte lydniveauet også i Speedway. 
 
I motocross var vi nødsaget til at dispensere for 250 4T motorcyklerne hvor der opstod væsentlige 
problemer som skyldes, at vi fra DMUs side, ikke havde gjort vort hjemmearbejde godt nok.  
Herefter har der været en god fremdrift og ikke mindst en god opbakning og forståelse fra alle aktive og 
klubber hvilket naturligvis er meget positivt for os alle. 
 
Vi har, i DMU besluttet, at vi følger den generelle trend og niveauer fra FIM og ikke mindst er de seneste 
nyheder at det forventes at niveauet nedsættes til 112-113 i 2013 i moto-cross. Dette er i tæt 
samarbejde med motorcykelfabrikanterne og vi skal naturligvis nok holde alle løbende informeret om 
dette. 
 
På uddannelsessiden er det fortsat lykkedes at holde momentum i de mange aktiviteter og specielt 
udviklingen og igangsætningen af klubtræneruddannelsen, er et længe ventet tiltag der endelig er 
igangsat nu. Der har ligeledes været en stor opbakning til initiativet som naturligvis fortsættes i de næste 
år. Dette er et stort fokus-område for at hverve og fastholde medlemmer men ligeså vigtigt er dette 
første niveau på udviklingen af vore talenter indenfor alle grenene. 
 
Også i 2010 blev der afviklet mange store Events i Danmark og specielt i Speedway er der jo store 
forventninger hvert år om det kan blive bedre – og umiddelbart må det konstateres at det kan det. Så 
endnu engang tillykke til SpeedSport og Ole Olsen for de flotte arrangementer. 
I BMX var der endnu engang et stort of flot arrangement med Wonderfull Copenhagen og Københavns 
BMX som jo var en general prøve til VM 2011. 
I motocross lykkedes det kun at få afviklet VM Sidecar i Slagelse som endnu engang var en stor sportslig 
oplevelse, men desværre en økonomisk bet igen. 
 
Alt i alt endnu et interessant og udfordrende år i 2010 i DMU 
 
Der har været mange opture men desværre også en del nedture, hvor det har krævet at vi må kigge 
længere fremad for at sikre den nødvendige udvikling.  
Derfor har 2010 medført en del væsentlige ændringer på specielt Talent og Elitestrukturen og vore 
landstrænere hvor vi som bekendt har ansat 2 ny landstrænere. 
I Speedway er det Anders Secher og i Motorcross Mikkel Caprani som også herfra skal bydes velkommen 
i DMU og vi ser frem til at I begge indfrier vore forventninger som vi jo pædagogisk kan beskrive som 
stor – men ikke umulige.  
Sammen med Christian Munk Poulsen i BMX og Rene Prang i RR skal de 4 herrer sikre at vi fremover 
opnår endnu større resultater indenfor den enkelte gren end vi har set i de sidste 5 år – så man kan vel 
sige at der er en stor opgave at løfte og ikke mindst store forventninger. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til også her at takke Brian Kjær Jørgensen og Jan Stæchmann for deres 
store indsats for DMU og et godt samarbejde gennem årene. 
Talent og Eliteområdet er fortsat ét af de største fokusområder i DMU da det er her vore kommende 
talenter og store stjerne skal komme fra.  
Dette omhandler blandt andet også etablering af yderligere samarbejde med Elitekommunerne i 
samarbejde med den lokale klub. 
Vi har fortsat store opgaver indenfor alle grenene og ikke mindst også fra Team Danmark som jo fortsat 
skærper deres krav til at vi skal levere de nødvendige resultater – som jo er meget enkle da vi blot skal 
leveret et par VM eller EM medaljer. 
Dette er en stor opgave, men der skal ikke være tvivl om, at der arbejdes meget profes-sionelt med 
dette og vi mener at med det tiltag der er taget til 2011 har vi et godt grundlag for den videre udvikling. 
På den økonomiske side har vi som det fremgår senere haft et væsentligst merforbrug i 2010. Dette 
skyldes dels overløb fra 2009 men også en manglende budgetlægning og styring gennem sæsonen. Dette 
har haft indflydelse på hovedkassens og speedways bidrag til Talent og Eliteaktiviteterne som naturligvis 
ikke er tilfredsstillende. Det kan dog konstateres at det primære merforbrug er i forbindelse med 
Talentudvikling. Der er nu taget de nødvendige tiltag til at dette ikke opstår i 2011 som både har ændret 
budgetlægningen men også den månedlige opfølgningsprocedure. 
Vi vil gerne takke vores Team Danmark konsulent Jens Meibom og Direktør Michael Andersen og ikke 
mindst Sportschefen, Birger Kyhl og DMU’s Talent og Eliteudvalg for et godt og konstruktivt samarbejde 
gennem 2010, på trods af udfordringerne. 
 
Som nævnt, har der været en del store udfordringer indenfor vores økonomi i 2010, og på et tidspunkt 
må det konstateres at det var lidt uoverskueligt. 
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Men heldigvis lykkedes det os at finde fejlen og ikke mindst sikre at denne slags fejl ikke opstår igen. 
Vi har gennem året arbejdet hårdt på at sikre at vi nu har været alt igennem og ikke mindst Jean har 
gjort en stor indsats i at få styr på alle deltaljerne og vi er der næsten. Parallelt med dette har vi arbejdet 
på at få planlagt og indkørt den nye kontoplan så vi får bedre muligheder for at følge op på det enkelte 
aktivitetsområde gennem året. 
Elvin Rasmussen har som bekendt været medlem af FU med det primære fokus at hjælpe DMU med at få 
indført de nødvendige rutiner og et par enkelte pivot tabeller for at sikre den nødvendige styring. 
Jeg vil gerne takke Elvin for den store indsats og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. 
Der har som tidligere nævnt været en del store udsving og specielt har der været overfør-elser fra 2009 
som har belastet regnskabet i negativ retning, men samtidig er der dog også et par positive opdateringer 
fra tidligere som samlet har medført at DMU kommer ud med et plus i det samlede regnskab 2010.  
Dette er meget tilfredsstillende da der som det fremgår af materialet har været en del kraf-tige udsving 
som jeg vender tilbage til senere. 
 
Mellemregninger med klubberne og andre debitorer er fortsat et stort fokusområde og her er nu iværksat 
flere møder med den enkelte debitor hvor beløbene ganske enkelt ikke er acceptable, og ikke mindst skal 
de indgåede aftaler overholdes – eller der skal etableres en ny aftale.  
DMU er IKKE en bank – men vi vil gøre ALT hvad der står i vores magt for at sikre at vore klubber består, 
men det kræver en åben og konstruktiv dialog – og specielt inden det går galt. 
 
DMU har fortsat markeret sig kraftigt på den Internationale scene. Dels i FIM i forbindelse med de nye 
vedtægter men også i UEM. 
Vi har fortsat i DMU en strategi om at dette er et vigtigt fokusområde – dels for at påvirke den generelle 
udvikling men også for at lære noget og vælge det som vi kan bruge i DMU – også kaldet best practice. 
Når dette er sagt udfordrer vi også os selv internt på om det er ressourcerne værd og om vi får nok ud af 
det i forhold til at bruge samme antal timer internt i DMU. Der er formentligt ikke noget endegyldigt svar 
på dette men det medfører trods alt at der er en løbende diskussion om dette. 
Generelt i FIM har der været væsentlige ændringer hvilket medførte at DMU’s Vice Presi-dent i CCP som 
jo er Speedway Jørgen Jensen blev trukket tilbage af DMU som en del af vore langsigtede strategier og 
plan om at have løbende udskiftninger. Niels Munk blev opstil-let, men blev desværre ikke udpeget til en 
lignende position i den nye organisation men DMU er fortsat med i kommissionen og det er naturligvis op 
til os at markere os og sikre indflydelse. 
I UEM blev Peter Hansen udpeget til MX som afløser for Erling Christiansen og Palle Lind og Ejgil Solkjær 
samt Bjarne Fjord er fortsat repræsentanter i henholdsvis Drag, Road Racing og Speedway og 
undertegnede er medlem af Management Council. 
Dette er naturligvis positivt men også en stor udfordring og ikke mindst det politiske i specielt UEM er et 
helt kapitel for sig selv. 
Men sammen med de Nordiske Lande har vi fortsat en uændret strategi om at sikre indflydelse i specielt 
FIM i de kommende år. 
En stor tak til Jørgen Jensen og Erling Christiansen for jeres store arbejde for henholdsvis FIM og UEM i 
de mange år I har været en del af systemet. 
 
Som det er bekendt har DMU fået en ny forsikringsmægler i 2010 som allerede nu har været 
medvirkende til en del besparelser på de forskellige administrative rutiner som allerede nu lover godt for 
fremtiden og ikke mindst en fortsat udvikling af vore forsikringer til gavn for alle. Med dette er det ikke 
kun ment som besparelser men også forbedrede vilkår for alle. 
 
Når vi vender blikket mod 2011 og delvist 2012 er der jo allerede nu igangsat mange nye aktiviteter for 
den kommende sæson. 
Det er jo i forbindelse med den nye struktur også besluttet at en nærmere præsentation og drøftelse af 
DMU’s Strategi og prioriterede aktiviteter har sit eget punkt på dagsordenen så jeg vender tilbage 
angående dette lidt senere. 
 
Dog vil jeg gerne fremhæve et par punkter af fokusområder i 2011. 
Først og fremmest fortsætter vi udviklingen af DMU’s Sekretariat hvor det er besluttet at ansætte en 
udviklingskonsulent frem til udgangen af juli måned De primære opgaver er at sikre at DMU og specielt 
BMX sporten får den nødvendige effekt af VM 2011 som afvikles i udgangen af juli måned. 
Ligeledes skal konsulenten arbejde tæt sammen med klubberne og sikre at der er det nød-vendige 
materiale klar til Åbent Hus arrangementerne som planlægges i 2011.  
Årsagen til at stillingen er tidsbegrænset skyldes at vi har ansøgt DIF om støtte til en ud-
viklingskonsulent uden for den normale ansøgningsperiode. Afhængig af om vi får dette samt succesen 
vurderer vi videre forløb. 
Parallelt med dette igangsættes nu ansættelse af en ny General Sekretær, men vi har be-sluttet den 
tidligere nævnte prioritering da det er vigtigt at vi får de nødvendige ressourcer og samtidig sikrer at vi 
får beskrevet den mest optimale jobbeskrivelse for en kommende General Sekretær. 
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Som noget nyt har DMU besluttet at afsætte 300.000 kr i en udviklingspulje som kan søges af alle 
klubber, Sportskommissioner og Udvalg under Hovedbestyrelsen. Formålet med denne nye pulje er at 
sikre at sikre den fortsatte udvikling af DMU med hen-syn til flere medlemmer og flere aktiver. 
 
Dette er jo som tidligere nævnet det absolutte fokusområde og ikke mindst for den enkelte 
sportskommission som naturligvis vender tilbage til dette i løbet af søndagens repræsentantskabsmøder. 
 
På klublederseminaret var der som tidligere nævnt en klar prioritering af at DMU skal markere sig 
kraftigere på det politiske niveau. Dette omhandler både på landsplan og lokalt. Dette er naturligvis en 
stor opgave som er et langt og sejt træk, men Hovedbestyrelsen har naturligvis taget det til efterretning 
og jeg vender tilbage til DMU’s mærkesager under præsentationen af DMU’s Strategi lidt senere.  
 
Også i 2011 er der planlagt store Events hvor specielt VM i BMX i København bliver en stor begivenhed. 
Ligeledes afvikles der igen 2 Spedway Grand Prix afdelinger i Danmark og der forventes at der igen 
afvikles VM Motocross for Sidevogn samt 2 afdelinger for EM i Quad. 
Så alt i alt endnu et stort år er under opsejling.  
 
Sidst men ikke mindst som afslutningen på 2011 er der igen Klublederseminar 2011. Vi er allerede nu i 
gang med at træffe aftale med en kendt foredragsholder som kan inspirere os til arbejdet og de videre 
drøftelser på mødet. Husk derfor at reservere dagene allerede nu 
 
Vi er nu ved at nærme os afslutningen på min beretning og jeg håber at den har givet en god opdatering 
på sæsonen 2010, store og små udfordringer og ikke mindet vore forvent-ninger og prioriteringer til 2011 
som kan give en god debat gennem dagen. 
Tak til administrationen for jeres arbejde gennem året og ikke mindst alle de praktiske opgaver i 
forbindelse med repræsentantskabsmødet. 
Tak til Hovedbestyrelsen, sportskommissionerne, udvalgene og sportsudvalgene samt alle de mange der 
har hjulpet DMU gennem 2010 og sikret at vi endnu engang har opnået et samlet flot resultat for DMU. 
Tak til DMC – altid et godt samarbejde og vi ser frem til det videre samarbejde og ikke mindst hvordan vi 
kan gøre det endnu bedre. 
Tak til Dansk Veteran Motorklub for at godt samarbejde 
 
Til sidst en stor tak til klubberne for jeres opbakning gennem året og de mange frivillige ledere der 
lægger deres ildsjæl og rigtig mange timer i DMU. 
 
Uden jer ingen DMU – og jeg er sikker på at vi har et godt grundlag for fremtiden. 
 
Jeg vil hermed ønske jer alle en god sæson 2011 
 
Kommentarer til HBs beretning: 
 
Mogens Voigt: Jørgen sagde, at vi skulle tænke nyt og alternativt, og det er jeg da enig med ham i men 
kan umiddelbart ikke se, at der under pkt. 6 er mulighed for debat, så derfor vil jeg gerne her høre 
hvordan det går med vor hjemmeside.  
Det kan ikke hjælpe noget, at Jørgen siger at SKerne skal oppe sig, det kræver noget hjælp fra HB og så 
siger Jørgen at det er besluttet at der skal være en udviklingspulje på kr. 300.000.  
Som jeg læste det i HB-referatet, så skulle det være fordi man vil forsøge at få nye med-lemmer – ingen 
kan være uenig i dette – jeg syntes, at HB skulle ansøge om midler såle-des at vi kan få en ny 
hjemmeside. 
Vi kan ikke være bekendt at have en hjemmeside, der er så gammeldags og oldnordisk når vi gerne vil 
have nye medlemmer. Det skal være således, at når folk går ind på den hjemmeside, så er den 
spændende at se på. Der er ingen der har brug for at se HBs hjør-ne eller nyt fra HB – hvad kommer det 
de nye medlemmer ved?  
Vi er nødt til at tænke nyt, og når man skal udvikle DMU, så er man nødt til at udvikle DMUs ansigt 
udadtil. 
Fremtiden viser også, at vi skal bruge video noget mere. Der skal selvfølgelig, på forsiden, være en video 
der viser vore grene i aktion Vi er jo en ekstrem sport og hvem skulle ellers være det hvis det ikke er 
DMU? Det peger vor hjemmeside bestemt ikke på og er slet ikke i overensstemmelse med det der kører i 
DIF, hvor der er videoer kørende. 
Jeg ved godt, at jeg har sagt alt dette før på samme måde som jeg har sagt at det er noget svineri at vi 
stadig skal være en kapitel 5 virksomhed i miljøloven – en særlig forurenende virksomhed.  
Det med hjemmesiden, sagde jeg allerede for både 3 og 2 år siden samt sidste år, og hver gang er der 
blevet svaret, at vi må lige se på beregninger, økonomi og fremtiden inden vi trykker på knappen. 
Det kan ikke nytte noget, at man år efter år, bliver ved med at sige lad os nu se tiden an. Lad os nu bare 
komme i gang og få nye medlemmer. 
Det kan ikke hjælpe at vi stadig siger at økonomien skal hænge sammen, når vi har omkring 4 mil. 
Kroner i egenkapital – lad os da bruge nogen af disse penge til at udvikle det ansigt vi skal præsentere 
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udadtil lad os give vor webmaster og kommunikationschef nogle redskaber at arbejde med, således at vi 
kan få den hjemmeside repræsentabel.  
Det kan godt være, at I syntes det er mærkeligt, men de tanker cykler rundt i mit hoved som et lukket 
kredsløb. Så længe det kredsløb ikke bliver brudt, så er jeg nødt til at gentage det år efter år, og skal 
nok komme igen næste år hvis Jørgen ikke får trykket på knappen. 
 
Steen Pedersen, RR, Fyns Motorsport 
Mogens pas nu på, at du ikke eksploderer, men jeg vil lige komme ind på nogle ting som du lige nævnte 
med hensyn til hjemmesider, for de er skide vigtige. Jørgen du sagde i din beretning, at RR bl.a. skulle 
back on track, og det er jo en god vision for hovedbestyrelsen  
At have, men i øjeblikket hvor vi med vor nuværende interne måde at gøre tingene på i RR-
kommissionen er det svært, for hvordan skulle vi kunne komme back on track når vi administrativt er tæt 
på at ligge ned? Vi er nærmest afsporede. 
Det er lidt dårligt i RR sporten hvor vi har skullet skændes og brugt uforholdsmæssig megen tid på 
uenigheder og personfnidder i 25 år – det er noget som Lis Johansen og Eigil Solkjær kan tale med om.  
Svartider er også noget som vi kæmper rigtig meget med. Skal vi tilbage, og det skal vi også nok 
komme, så skal vi se indad – det er den med de pegefingre hvor de to peger fremad, men de 3 peger 
tilbage på os selv, så lige nu bruger vi nok 40 – 50 % af vor tid på agt skændes, og det er meget 
demotiverende og dræner os for de kræfter der skulle bruges på sporten i stedet for. 
Energien kunne i stedet bruges på at forbedre vore hjemmesider. Nu tænker jeg ikke lige på DMUs men 
især på klubberne der er totalt uopdaterede oplysninger og resultater der er 1 – 2 år gamle det duer 
ikke.  
I RR web kommer jeg jævnlig ud for den forespørgsel om hvordan man kommer i gang med RR hvor jeg 
ofte henviser til DMU-sport og at man kan linke videre herfra til RR-klubberne.  
Så ved jeg jo godt, at et potentielt RR-medlem vi støde på store udfordringer for at komme videre. Det 
er ikke befordrende at skulle sige til nye medlemmer, at de skal være opmærk-somme på visse 
faldgrupper som f.eks. hvis du skal have fat i klub A, skal vi være forbe-redt på en svartid på ca. 3 mdr., 
2 år eller aldrig. 
Skal du tale med formanden i klub B, så skal du lige vide, at han døde for 1½ år siden o.s.v. 
Der bør ikke grines her, for det er egentlig ret tragisk – jeg siger selvfølgelig ikke sådan til de der ringer, 
men gør mit bedste for at få dem videre. 
Jeg ved godt, at det ikke er en let sag at være hjemmesidebestyrer, det har Kenneth Mikkelsen fortalt 
mig rigtig meget om, hvor svært det faktisk er.  
Bruger vi nu en del af den spildtid vi faktisk har, kunne vi få tid til forbedringer på mange andre områder, 
f.eks. på hjemmeside området.  
Forbedringer på området omkring formidlinger af resultater og opdatering af vore kalendere.  
Stort set ingen af kørerne – undtagen de der har de rette forbindelser, ved noget om årets løb, for on line 
kalenderen er ikke opdateret – der er én måned til sæsonstart! 
Omkring resultater, så må jeg indrømme, at Kenneth Mikkelsen og jeg har, år efter år, brugt 
uforholdsmæssig megen tid på at få fat i de rette resultater fra enkeltløb i forbindelse med artikler, men 
endnu værre er, ved årets slutning, at få de rigtige mestre og de øvriges placeringer opdateret. Det er 
sikkert Kenneth’s og min fejl vi har nemlig KUN gjort opmærksom på dette ca. 40 – 50 gange og KUN 
over en 10-årig periode. Så Kenneth vi skal også blive bedre til dette!  
Jeg kunne godt blive ved længe endnu, for der er lang tid til, at synsrapporten er godkendt. 
I morgen er der en ny dag, der har vi grenmøde! 
Vi kan jo love hinanden her, at der skal være en kraftig nedgang i de hidsige og hysteriske mails der 
tager ressourcer fra andre vigtige gøremål. Det er heldigvis ikke lort det hele, sæsonnen forestår, solen 
skinner udenfor, vi er tændte og glæder os til at høre racermotorerne snerre  
Trods de store forskelligheder der er i RR, så vil vi jo i bund og grund det samme, nemlig at køre road 
racing og at arrangere masser af godt race.  
Du sagde det lige før Jørgen, vi har masser af gode kørere. 
I hvert tilfælde har Robbin Harms i sidste week-end, lavet en 5. plads i super sport afdelin-gen i 
Australien, og Alex Schack står til at skulle køre sin første EM sæson i super. Vi har masser af unge 
kørere der venter i kulisserne vi skal bare give den gas. 
 
Jørgen Bitsch: 
Jeg vil lige starte med noget helt andet først, for under min beretning omkring dødsfald, glemte jeg ar 
nævne, at Bjarne Asp laugsen, BMX også døde i 2010 
 
Mogens, Jeg kan sige, at vi tager det til efterretning, og har senest diskuteret det i dag. Det der altid er 
problemet for os er, at vi har mange prioriteringer. Havde vi 5 mand mere – ikke at vi har penge nok, vi 
kan ikke bare udlicitere til andre personer der kan gøre dette, vi har ideer vi gerne vil gøre, men. Jeres 
kommentarer tager jeg med tilbage, og så må vi diskutere på vort næste HB-møde/FU – hvad vi gør 
fremover.  
Som tidligere nævnt, er vi koblet til via DIF f.eks. video og maskinen på internettet der har vore 
oplysninger liggende, kan i forbindelse med VM i BMX opdateres således at det ikke bliver større udgifter 
for os.  
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Til dig Steen vil jeg ikke sige så meget, men til RR generelt så har der været meget fnidder der har 
været mange store opgaver for jer der arbejder med RR, og der vil jeg give dit 100% ret i, at de e-mail 
der farer rundt, vil jeg på det kraftigste anbefale jer at tage telefo-nen og i stedet få det afklaret via 
telefon. 
Administrationen ligger ned sagde du og det med lange svartider, det tager jeg til efterretning. Vi tager 
det bagefter, for hvor er det henne og hvad kan vi gøre for at gøre det bedre. Udover at vi skal have styr 
på vort regnskab i forbindelse med årsafslutningen, men det er taget til efterretning.  Håber det er svar 
nok, ellers vil vi selvfølgelig komme tilbage til det senere. 
 
Niels A. Hansen, DMC: Til Jørgens beklagelse skulle jeg ikke have været her i dag men til møde i 
Geneve. Nu kan jeg komme her og give jer et par ord. Tak til Jørgen om de pæne ord om mig og FIM. 
Alderen er efterhånden ved at være imod mig – foreløbig har jeg sagt ja til at være Director for 
Touringkommissionen i 4 år. 
Uanset om nogens alder så står MC verden jo ikke stille.  
 
Jeg kan glæde mig over at vi har en lokal klub her  
 
HBs beretning godkendt. 
 
 
4) Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til 

godkendelse 
 
Formanden fremlagde vedlagte regnskab. 
 
Kommentarer til regnskabet: 
Jørgen: Vi har eksterne debitorer, men vi står ikke her og siger det. Der er også afskrevet tab på 
debitorer kr. 38.071,00 – 2 eksterne der er gået konkurs. Det bliver bedre som i kan se på tallene. 
 
Jørgen: Tallene passer det kan jeg love dig for. Vi har desværre kun et overskud på kr. 90.000,00. 
 
Finn Rasmussen, Næstved: Til note 38 – Her kan jeg ikke se nogle entre indtægter, og jeg mener ikke 
der var gratis adgang. Så har jeg lidt igen til Jørgen om SMU-fonden, om der er 2 klubber der har fået 
tilskud i år, for der kan max. udbetales kr.15.000 sidste år var der noget med en enkelt klub der havde 
fået udbetalt kr. 50.000 – de kr. 35.000 er ikke ført tilbage igen. 
 
Jørgen: Vi er to der prøver at finde tallene, men kan kun give dig ret i at der står 0 her. Jeg skal lige 
have lidt mere tid til at gå tilbage i tallene før jeg kan svare dig. SMU fonden blev diskuteret sidste år, 
men ikke i dette forum. Vi blev gjort opmærksom på at der var lavet en fejl, helt tilbage til 2009 på SMU 
fondens Legat. Nej vi har ikke i HB besluttet, at føre de penge tilbage igen. Jeg tager det til efterretning, 
og det vil blive taget op på først-kommende møde. 
Efterfølgende kan det konstateres at alle omkostningerne er inkluderet i materialet men at der er indsat 
et netto tal som naturligvis er en fejl. Der var indtægter på cirka 90.000 kr i entre. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
5) Behandling af indkomne forslag 
 Forslag 1, jf. bilag, fremsat af hovedbestyrelsen - vedlagt 
              Forslag 2, jf. bilag, fremsat af Aarhus Motor Klub - vedlagt 
  
Forslag 1, Ole Hansen, HB:  
Vi har et forslag til Vedtægtsændringer der er fremsat af HB. §12 stk. 5 der står at man godt kan sidde i 
ordensudvalget samtidig med at man sidder i jura- og reglementsudvalget. 
Der findes en regel i DIF der siger, at det kan man ikke. Vi er derfor nødt til at ændre den regel – vi er 
pålagt dette af DIF. 
 
§36 , stk. 1, der har vi indført en bestemmelse om, at hvis vi støder på nogle umiddelbare fejl i vore 
vedtægter som andre som f.eks. DIF pålægger os at ændre, så får HB bemyn-digelse til at ændre disse 
så de kan fremlægges ved næste generalforsamling.  
 
De sidste ændringer der er foreslået, er mere hensigtsmæssigheder, for i de nye vedtæg-ter blev det 
besluttet at alle udvalg skulle aflægge rapport ved klublederseminarerne.  
Det viste sig, at de lå på så tidligt et tidspunkt, så men ikke kunne overholde dette. Det samme gælder 
for § 14 hvor det er Sportsudvalgene, og det vil vi gerne have ændret således, at der ikke er den tidsfrist 
på dette. 
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§5 hvor der står at dagsordenen til HB møderne skal ud på vore hjemmesider 2 uger før mødet. Det er 
nærmest også umuligt at få dette til at lykkes. Sendes den ud 2 uger før, er den reelle dagsorden, når vi 
kommer til mødet – en anden. Derfor ønskes dette også ændret. 
 
Grunden til at vi har vedtægtsændringer på dagsorden til i dag er simpelthen §12 og det var fordi 
Mogens Voigt var blevet valgt til ordensudvalget samtidig med jura- og regle-mentsudvalget og der blev 
efterfølgende rettet henvndelse til DIF om deres regler tillod dette, hvilket de ikke gjorde. 
 
Poul Nyrup, Århus: Stiller spørgsmål til §4 stk. 9 og § 14 stk. 18: Hvad skal der ske med de årlige 
skriftlige rapporter når de er blevet fremlagt, skal de bare forsvinde ud i intetheden? Burde der ikke stå 
med dem når de er blevet fremlagt? 
 
Ole Hansen: Der skal naturligvis laves en rapport, den skal selvfølgelig fremlægges på et tidspunkt, men 
med fare for at skrive noget som vi heller ikke overholder, så er det frit. Man beslutter i hver enkelt 
situation hvad man vil gøre og hvornår de skal fremlægges mest hensigtsmæssigt.   
Rapporterne skal stadig laves. 
 
Annette Vesterskov, FSK: Man kan da ikke have en tekst i § 14 stk. 18, der svæver ud i luften. Man 
bliver nødt til at have en dato eller et kvartal – bare et eller andet, ligger det bare og blafrer derude, har 
vi jo ikke noget at forholde os til, hverken udvalgene eller vi andre.  
 
Ole Hansen: Det er en fin diskussion. Det er HB der har vedtaget, at det skal se således ud, men går vi 
ned og ser på § 14 Stk. 18, der er den gamle tekst jo i ve side og den ny i højre, der siger: Der skal 
udarbejdes en skriftlig årsrapport for hvert sportsudvalg.  
HB syntes, at dette er en tilstrækkelig tekst. Vi har mange mange andre steder i vore ved-tægter, hvor 
det er på samme niveau, hvor der ikke står helt konkret med en afleverings-dato.  
Hovedsagen er at der står skrevet, at en sådan skal laves. Der kan være mange hensyn der skal tages. 
Det er jo ikke en ting vi har været særlig forvente med, at der kom sådanne årsrapporter, vi syntes 
stadig de skal være der, men hvis det viser sig, at de forudsætnin-ger for at lave den ikke er til stede, at 
det er uhensigtsmæssigt at de skal ligge på det rigti-ge tidspunkt, som jo var Klublederseminaret, så vil 
det være dumt at lave en anden formu-lering som vi måske heller ikke kan overholde.  
Derfor har vi ønsket at lave denne tekst således at man kan tilpasse det til den situation vi nu er i. Der er 
ikke tale om begrænsning af nogen art, det er bare, at det bliver mere frit, til at planlægge dette. 
Forslaget er det HB har vedtaget at det skal se ud, det kunne have formuleret på mange andre måder. I 
perioden har vi heller ikke fået nogen tilkendegivelser om, at det skulle have set anderledes ud.  
 
 
Mogens Voigt: Da der stod, at vi skulle fremlægge rapporterne på klublederseminaret, var det jo lidt 
besværligt eller uhensigtsmæssigt, for man kan jo kun få en 4 – 5 mdr. med ef-tersom de nye udvalg 
først skulle nedsættes i midten af april. Jeg skal da gerne indrømme, at det er mig der har skubbet lidt 
på, for det var jo irriterende som formand for reglementsudvalget at man blev bedt om at lave en rapport 
til klubseminaret. At det så overhovedet ikke blev omtalt, at det ikke blev lagt frem så andre kunne se 
det. 
Det jeg har forstået på dette ændringsforslag, efter at have talt med HBs medlemmer er, at det er en 
årlig rapport, der selvfølgelig skal fremlægges her på det årlige rep. Møde. Det syntes jeg er logik. Vi går 
alle i den formening om, at vi kan forbedre vore vedtægter, at vi kan forenkle vore reglementer. Lad os 
nu droppe dette ordkløveri og betragte det som en naturlig ting, at de rapporter fra udvalgene, de skal 
fremlægges her på de årlige rep. Møder. 
Der er ingen der siger, at formanden skal læse dem op de kan lægges frem. 
 
Asger: Der bliver spurgt om det kan ændres på teksten, og det kan man selvfølgelig godt men så skal 
der kun sendes et skriftligt ændringsforslag til dirigenten.  
Jeg vil sige som Mogens – lad os nu komme videre, det er lidt myreknepperi! 
Der sidder en række gode SK’er, I aftaler med deres Sportsudvalg om det er den 10. februar eller om det 
er den 8. januar rapporterne skal være færdige. 
HB gør det for deres øvrige respektive udvalg. Lad os nu komme videre – vi er en ny organisation, det 
kan ikke passe, at vi skal sidde og djørve i dette!  
 
Forslag 1: 
§4 stk. 9:  VEDTAGET 
§ 5:         VEDTAGET 
§12 stk. 5:   VEDTAGET 
§14 stk. 18:  VEDTAGET 
§36 stk. 1: VEDTAGET 
 
Forslag 2 se vedlagte: 
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Poul Nyrup, Århus Motorklub: Har stillet forslaget om, at vore licenser kommer til at virke mere 
elektroniske. I 2009 blev vi næsten lovet, at i 2010 ville det blive indført. 
 
Der er ikke sket noget endnu. Noget af det som Jørgen har nævnt i sin beretning er, at der er et kæmpe 
arbejde i gang på IT sektoren. Jeg vil rigtig meget håbe, at det er med der, og også på det næste punkt 
på dagsordenen omkring strategi.  
Hvorvidt vi skal stemme om det er jeg i tvivl om., men jeg håber at det føres til protokol, at der er et 
stort ønske om at vi får elektronisk udnyttelse af vore licenser så vi gør det lettere for os i hverdagen. 
 
Jørgen Bitsch: Jeg kan trøste dig med Poul, at det er med i vor næste strategi, der kommer om et 
øjeblik.  Der er 5 prioriteringer omkring IT og det er det næste vi tager fat på så snart vi har fået styr på 
vor medlemsdatabase. Når vi taler om medlemsdatabase, har vi udarbejdet en detaljeret 
kravspecifikation og der er selvfølgelig taget højde for videre udvikling 
 
Svend Panse: Poul Nyrup er tilfreds med dette så derfor tager vi forslaget til efterretning uden 
afstemning da det er ført til protokol.  
 
6) Fremlæggelse af DMU´s strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til 

godkendelse  
 
MISSION 

DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. 

DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige 
rammer for kørere, ledere, instruktører, officials og klubber. 

 

VISION 2015 

I 2015 er DMU en offentlig kendt organisation som er respekteret for: 
• DMU er Danmarks bedste udbyder af motorcykel og BMX sport og fremstår som den synlige 

repræsentant herfor på landsplan 
• DMU udvikler og koordinerer sporten overalt i Danmark under hensyntagen til den højst mulige 

sikkerhed for kørerne 
• DMU er kendt som en involverende og ansvarlig organisation 
• DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraftig organisation 
• DMU er en politisk anerkendt samarbejdspartner 
• DMU spiller en aktiv rolle ved indførsel af nye muligheder for at dyrke motorsport, som en 

moderne, samfunds og miljørigtig sportsgren 
• DMU er ikke kategoriseret som en ”Særlig forurenende virksomhed” 

DMU’s succes er forankret ved: 
• Frivillige, højt engagerede og professionelle ledere 
• Stabile og forankrede klubber og frivillige ledere 
• Senest 2012 er der min. 50% sportssekretær tilknyttet alle sportskommissionerne 
• God repræsentation af kvinder, kørere og den yngre generation i ledende positioner 
• Et godt og stabil økonomisk fundament for DMU 
• Løbende positiv udvikling af antallet af aktive, medlemmer og klubber 
• Internationale årlige topresultater (EM, VM, OL) i alle grenene 
• Bevaret og udbygget positionen som Verdens Bedste Speedway Nation 

VÆRDIER 
• Respekt 
• Fairness, sammenhold og åbenhed er gennemgående i alle processer 
• Professionalisme og ekspertise er grundliggende for DMU’s troværdighed 
• De højeste standarder for sikkerhed og miljø er integreret i alle aktiviteter 
• Høj standard og kvalitet i alle vores aktiviteter 
• Proaktiv organisation som baseres på en struktureret og styret indsats og udvikling  ”Et skridt 

foran…..” 
• Engagement og ansvarlighed fra alle frivillige ledere og ansatte danner DMU’s fundament  
• Det er attraktivt at dyrke motorcykel sport og BMX sport i DMU for såvel den enkelte aktive som 

den involverede familie 
 

ORGANISATIONS STRATEGI  
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- Er udarbejdet på baggrund af Klublederseminar 2010 samt resultat af 

spørgeskemaundersøgelsen 2010 

- Der er udarbejdet overordnede tidsplaner og ansvarlige for de enkelte aktiviteter 
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Jan Hvam, Randers: Jeg kunne tænke mig at vi havde en person der kunne fare ud og deltage i den 
offentlige debat måske kunne man gøre dette i samarbejde med DASU så vi blev mere synlige i den 
offentlige debat hvor jeg syntes vi er alt for usynlige.  
I sommer så vi noget med skøre bilister på motorvejen, og en motorcykel der kørte fuld-stændig tosset. 
Her kunne man så sige, at det er det der kommer ud af at lukke alle vore motorbaner. Hvis det er sådan 
at vi har en der hele tiden deltager i den offentlige debat, kunne det jo være, at vi i tråd med Danmarks 
Naturfrednings Forening også blev hørt når der var et eller andet. 
Vi er alt for flinke, vi skal skælde ud, sige ”det her får i ud af at opføre jer ordentligt overfor os var der en 
bare, så sker der ingenting. Det mener jeg, at vi skal arbejde hen imod. 
 
Mogens Voigt: Jeg kan ikke lade være med at gå herop når det bliver nævnt at vi er en særlig 
forurenende virksomhed. Jeg tror der er mange af os der er dødtrætte af at blive sammenlignet med 
cementfabrikker, slagterier og lufthavne.  
Vi skal passe på, vi ikke får for meget el ind i det her, for så ryger vi jo pludselig helt ud af miljøloven.  
Ekstremsport og motorsport, det er jo både lyd og benzinos. Men vi må kunne forklare vo-re 
repræsentanter i kommunerne, at vi næsten ikke støjer. 
Det kan jo ikke hjælpe noget, at den lov vi har nu stammer jo tilbage til 80’erne hvor vi blev indføjet i § 
5 der er en streng § i miljøloven, og det fortjener vi ikke som den eneste sports-gren, at vi skal være 
der.  
Så derfor når Jørgen siger, at en af mærkesagerne det er at vi skal se at få behandlet em-net omkring 
særlig forurenet virksomhed, og samtidig peger på, at vi skal have noget poli-tisk indhold sammen med 
kommunerne. Situationen er jo den, at så længe vi står i den strenge § i Miljøloven, så er kommunerne 
nødt til, i de cirkulærer de sender ud, at rette sig efter Miljøloven. De bemærkninger der står til særlig 
forurenet virksomhed, de er ret strenge.  
Når det så er sagt, vil jeg gerne spørge Jørgen – der står godt nok 2011 – 2012, men hvornår skal man 
til ministeren – hvornår har man søgt om foretræde således at der kommer gang i det evt. med vor 
Kulturminister der kan henvende sig til Miljøministeren så der er gang i debatten og vi ikke bare bliver 
ved med at sylte det. 
 
Niels Hansen: I må undskylde at jeg sådan blander mig i diskussionen her, men visioner og strategier 
indeholder jo også vor lille afdeling som Jørgen havde med. Jeg kan høre på jeres ildhu omkring det 
politiske, omkring det at have en der kan stille sig op og tale for os alle og at vi gør noget godt for 
samfundet. Bare I ikke ansætter René La Cour selv, så er jeg glad. I de strategier og visioner, håber jeg 
at Jørgen og andre i HB måske engang imellem vil tænke på os fra DMC, for vi har faktisk en hel del års 
erfaring med at håndtere politikere og embedsmænd, samt andre mærkelige personager. 
Jeg tror, at det er vigtigt og det er min personlige mening, men ligesom os der køre MC på landevej er vi 
desværre i verdenshistorien nået til et punkt der ikke længere hedder at vi har ret til det, nej vi har indtil 
videre lov til det. 
I det almindelige samfund betragtes vi som en motoriseret aktivitet drevet af fossilt brænd-sel som noget 
der allernådigst får lov til at fortsætte. Hvis det her skal fortsætte hedder det i cirkus regi – altså i haller 
og lignende ting hvor man har styr på alle former for udslip o.s.v.  
Jeg tror desværre vi skal gøre os det klart, at det er den nuværende holdning til politiske aktiviteter der 
bare har antydning af noget snavs over sig. Når det så er sagt – kan man bagefter komme og fortælle, at 
der er et økonomisk aspekt i det, så er det måske ikke så slemt. Når man tænker på hvad samfundet er 
villig til at betale for en højproffileret fod-boldkamp kan finde sted. Men fodbolden giver jo penge - vi får 
jo penge ind siger politi-kerne.  
I Sverige havde man et område der hedder High Chapparel et MC arrangement, og fordi der var nogle 
kedelige typer der også kom dertil – der kom rigtig mange – så sagde det Svenske Politi, ”nja det skal vi 
ud og titta på, og det koster penge”, så forbød man det, for det ville samfundet ikke betale. Det punkt er 
vi dog ikke nået til endnu i Danmark, selv Poli-tiet oppe ved os siger Thy træf – ca. 3.500 mennesker – 
de har sådan set aldrig rigtig væ-ret derude for at se – jo de kører lige derud for at se og sparke lidt 
dæk, der er aldrig pro-blemer, men det giver mange penge. Det lærte vi fra FIM rallyet i Ålborg, der blev 
der la-vet, via DIFs hjælp, en økonomisk analyse af ??? – jeg vil ikke sige at det var sindsygt mange 
penge det egentlig gav til området deroppe, men det gav da nogle penge og det gjorde at da man bl.a. 
da man skulle have det i Belgien sidste år, da var der lidt bøvl med den lokale borgmester – ”er det nu 
også det værd, de skide motorcyklister larmer og laver ballade!” Klask sagde det, så lå rapporten foran 
ham på engelsk – efter 10 min. At have bladret i den ”ja det ser godt nok interessant ud!” Det er den 
måde vi er nødt til at gøre det på, og der har vi jo lidt erfaring som vor formand kan være hjælpe lidt til – 
lad os arbejde lidt på tværs med alt det der med det politiske, for politikerne de er ikke som almindelige 
mennesker, de tænker ikke som almindelige mennesker, de tænker på at de skal vælges næste gang og 
det er snart, så det er nu der skal arbejdes lidt på den del. Så husk på det med det politiske, en af deres 
sindsyge ting der er i det – internationalt der arbejder man på at nu skal alle MCer have ABS bremser. Ih 
hvor er det dejligt, forestil jer de der kører enduro, eller trial de skal da have ABS på den ellers kan de 
ikke blive godkendt for det er landevejscykler, så der er nogle ting som I også skal tage i betragtning. 
Men brug os lidt i al det når vi kommer til det politiske. Jeg tror godt, at vi kan være lidt behjælpelige hist 
og her. Det er kun lidt en opsang – undskyld jeg blandede mig. 
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Zet, Hedeland: Jeg syntes lidt det er en smule påfaldende at når vi taler miljø, så har vi et firma Carl 
Bro der skal sørge for at varetage DMUs interesser vedr. miljø, hvor vi betaler rigtig mange penge for at 
varetage vore interesser, hvor man ude i klubberne ikke er sær-lig mange der har fået den umiddelbare 
støtte fra deres side, så jeg har et spørgsmål til DMU om hvad får vi egentlig for de penge som vi bruger 
på Carl Bro? De kunne jo også have været ansigtet udadtil overfor politikerne.  
 
Jørgen Bitsch: Jan, du har flere gange været fremme med en e-mail til mig at nu bør vi gøre noget, og 
jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg vil også sige, at vi har tidligere drøftet det her i formiddags med 
nogle at de ting vi vil prøve at gøre, og der nogle ting vi skal tænke anderledes. 
Vi skal tænke mere på tværs, og jeg syntes, at det var et positivt indlæg som Niels kom med at få lavet 
forskellige udvalg hvor vi kan trække på nogle af jer der har de erfaringer – de her netværks – parallelt 
med HB, så de kan lave en tænketank der har de netværk, men også har tid til at tage nogle af disse 
opgaver.  Når vi taler om møder med ministerier, med embedsmænd, o.s.v., er det et stort job, så derfor 
skal vi selvfølgelig også gøre det rigtige og have de rigtige fokuspunkter. Jeg er meget enig i jeres input, 
og det tager vi selvfølgelig med os i det videre forløb.  
Jeg er også sikker på, at det der kommer ud på mandag, der kommer også til at stå et tværgående 
politisk udvalg, som er et udvalg man kan melde sig til. Mogens fra hvornår, det er nu. Vi venter ikke på 
at vi skal have nedsat 25 udvalg før vi tager kontakt. 
Det er indtil videre Jesper Holm og undertegnede der har aftalt at vi skal prøve at banke lidt døre ind i 
København for at se hvem vi skal tale med bare for at få et eller andet i gang omkring dette. Så vi er i 
gang med det. 
 
Samarbejdet med Niels – det har vi taget til efterretning – Niels du er næsten selvskreven til at være 
med i et sådant udvalg, så du behøver ikke at melde dig.  
 
Til sidst med hensyn til Carl Bro, så gør mig den tjeneste, at føler i ikke får den service som i skal have, 
så kontakt jeres Sportskommission eller Dennis, der er formand for vort miljøudvalg, og det er ham der 
har kontakten til Carl Bro, det er Dennis der skal være med til at lave prioriteringer med Carl Bro. Der 
kan selvfølgelig godt være spørgsmål der ikke skal håndteres af Carl Bro, men vi kommer tættere på 
dem nu, men jeg kan sige, at vi får månedlige timeforbrug om hvilke klubber de har arbejdet med. Vi har 
besluttet at vi skal følge bedre op på dette for at finde ud af om den service vi og Carl bro yder også er 
det vi forventer, og det er Dennis der har denne opgave i det kommende års tid. Jeg håber dette er svar 
nok.  
 
Preben Jensen, Viking: Jeg syntes selvfølgelig at den strategi og sådan ser godt ud alt sammen det 
forekommer sådan lidt grumset, jeg kunne godt tænke mig en skarpere prioritering af punkterne. Ikke 
mindst kunne jeg godt tænke mig, at det punkt omkring hovedsponsor var allerøverst, fordi alle de andre 
ting som Steen var oppe og tale om vor hjemmeside o.s.v. de koster jo kassen, så jeg syntes virkelig at 
det øverste punkt skulle være en hovedsponsor. 
 
Jørgen Bitsch: Vore prioriteringer på den skarpe bane hvis man ser på det så ligger der tidsplaner for 
det. Der har vi prøvet at prioritere lidt skarpere på, hvornår skal vi sætte nogle ting i gang, og der 
fremgår det også af at der er nogle ting der bliver sat i gang i april, maj og juni måneder i stedet for at 
lave en prioritering på det. 
Hovedsponsor er det eneste der er uenighed omkring med det som i så heroppe er et oplæg fra Hans 
Jørgen, er at vi ikke har grundlaget for at gå ud til en hovedsponsor endnu, vi er nødt til at finde ud af; 
Hvad har vi at byde med, Hvordan vil vi håndtere det og hvad kan vi tilbyde denne hovedsponsor – 
måske vil Hans Jørgen give et enkelt ord med  
  
Hans Jørgen Bech: Jeg kunne fortælle en lang historie om det, men grunden til at vi roder med dette 
her og nu er jo også fordi jeg på et tidspunkt kom til at se noget omkring det her med hovedsponsor, og 
jeg så derhjemme fik nogle ideer og lavede en tese til resten af HB for at se om man kunne få et eller 
andet i gang.  
Det gjorde jeg så, begyndte at pære i hvad det er der skal til for at få fat i den der hoved-sponsor. Jeg 
har bl.a. talt med nogle forskellige erhvervsfolk, der har erfaringer omkring hovedsponsorater og set lidt i 
hvordan DMU ser ud og fandt ret hurtigt ud af, der er en masse ting der skal på plads før vi seriøst kan 
gå ud og tale om en hovedsponsor. 
Det vi arbejder på omkring sponsorater vil den første tid være rige onkler, altså sponsorer der ikke 
nødvendigvis går ind og sætter et regneark op og siger at vi tjener så og så man-ge millioner på at 
sponse DMU.  
Vi må nok erkende, at det der har førsteprioritet er ”rige onkler” indenfor det næste år, 2 eller 3 år hvor 
lang tid der nu går inden vi har noget på plads. Det som jeg sagde fra star-ten der var lidt symptomatisk 
med det DMU står for. Hvordan skal vi kunne reklamere for en hovedsponsor når det er svært at 
reklamere for os selv? Vi stritter i en million retninger – er en union med næsten 10.000 som ikke 
engang har et klistermærke. 
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Omkring marketing, er noget af det der er sat i gang, en folder.  Der laves foldere til alle sportsgrene – 
alle er nok ikke med endnu, men bare det at få samlet materiale ind til det, er tungt der er noget i vor 
organisation der skal op på beatet for at få gang i sådan noget.  
Når vi så taler sponsorer – bare det at få sponsorer til en sådan folder – næsten kr. 20.000, og jeg har 
talt med nogle, bare det at få en reklame herpå, det afføder straks bemærkninger fra alle mulige 
forskellige – det vil vi godt lige have indflydelse på – det er svært, men det skal nok lykkes. 
Håndbremsen er lagt ned, og vi er på rette vej. Nogen siger engang imellem, nu skal vi passe på at det 
ikke går for stærkt, i en organisation hvor det dybest set går ud på at komme først, så syntes jeg det er 
en lille smule paradoksalt. For mig at se, er der ikke noget der kan gå for stærkt.  
 
Jan Holmgaard, Varde BMX, BMX South: I forbindelse med oprettelsen af BMX south har vi fået tildelt 
nogle ??? midler og de skulle jo gå igennem Fødevareministeriet. Så må jeg sige, at så har vi tidligere i 
vort regi talt om, at vi gerne ville have oprettet nogle flere klubber. Men sagsbehandlingen i 
Fødevareministeriet – der er ikke forskel på om det er nyetablerede klubber der søger, eller om det er 
gamle klubber der søger. Allerede der har man jo en bremse for at kunne stifte nye klubber. Jeg håber 
det er noget i kan få gang i og få speeded dem op der også! 
Jørgen Bitch: Jeg kan kun sige tak til South om inputtet. Det er jo sådanne ting vi ikke klar over – vi ser 
dem jo ikke, så det er klart noget der kommer med når vi skal til at prioritere hvilke mærkesager vi skal 
have. Hvis man gerne vil have nye klubber, kan det jo ikke nytte noget, at der er en behandlingstid på 6 
eller 12 måneder for at få lov til at måtte sælge noget, så det er et punkt der bliver taget med videre. 
 
Børge Ebbesen, Møldrup MX klub: af hensyn til de LAP midler, det er ikke noget man lige går hen og 
får. De der skal have det, skal prøve at skaffe noget hjælp til det. Vi har selv været ude i det der, og har 
rigtig mange penge af dem, men jeg vil sige, at det kan man altså ikke selv gøre. Det skal der 
professionelle folk til, men så kan der også hentes rigtig mange penge. 
Jeg kan også godt sige, at der er mange der skal have snablen i kassen før jeg tænker på møder o.l. Det 
er en langsommelig affære – hos os tog det omkring 1½ år. 
Det er et samarbejde med fremtidens landsby. 
 
Annette Vesterskov, FSK: Det er sådan lidt bredt i forhold til sponsorer, der syntes jeg ikke nødven-
digvis at I skal ud og finde en hovedsponsor, sådan lige med det samme. Men man skulle måske gå efter 
de lidt mindre, og så skal der altså ikke være 140 der skal bestemme hvad der skal bag på en brochure – 
der må man bare være 4 – 5 personer der siger, at sådan skal det være, og så må man tage de lussinger 
det giver. Man skal starte et eller andet sted. 
Så vil jeg give lidt ros til HB, det er fantastisk at de har fundet ud af at de skal se udenfor murene i 
Idrættens Hus og deres små kontorer at man vil begynde at blande sig i den po-litiske verden og også vil 
blande sig i hvad der foregår i DIF, som jo er en organisation som DMU betaler til, så det er fantastisk. 
Hvis vi små klubber ikke blandede os alle steder, så fik vi jo ikke noget igennem nogen som helst steder. 
Jeg syntes det er fantastisk at vor hovedorganisation pludselig har fået et hint om, at de skal udenfor 
murene. Flot godt gået.  
 
Jørgen Bitsch: Tak for kommentarerne Annette, vi vælger at opfatte dem konstruktivt, jeg vil bare lige 
sige at selvfølgelig var det en ros som vi tager med os. Jeg foreslår vi stopper punktet. Jeg vil bare lige 
sige, at vi får penge fra DIF (som tydeligt fremgår af regnskabet). 
Vi betaler ikke noget til dem – vi kan kun bruge dem, og det er op til os at gøre det noget bedre. 
 
Svend Panse: De penge vi modtager fra DIF er jo via jeres medlemsregistrering, så det er derfor vigtigt 
at i får dem indsendt! 
 
Punktet vedtaget. 
 
7) Fremlæggelse af budget for indeværende år   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Budget
Årets 2011

resultat (t.kr.)
Indtægter:
Kontingenter 1.648.280 1.700
Licenser 6.115.658 6.040
Løbsafgifter 474.330 58
Tilskud fra DIF, ordinært 2.927.544 2.793
Strategi & Udvikling 284.225 270
Renteindtægter 95.469 90
Informationssektionen 706.122 698
Diverse indtægter 579.887 423
Eventaktiviteter ¹) 557.811 0

Indtægter i alt 13.389.326 12.072

Årets 2011
resultat (t.kr.)

Udgifter:
Administrationsomkostninger 3.362.495 3.129
Mødeaktiviteter 543.137 646
Forsikringer 2.576.463 2.336
Informationssektionen 1.201.609 1.002

Sportskommissionerne:
M t 105 912 33
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DMU har per 1. januar 2011 indført en ny kontoplan 
Derfor vil regnskabsaflæggelsen 2011 følge den nye kontoplan og opdeling 
(ændret i forhold til 2010) 
 
Jørgen Bitsch fremlagde det fremsendte budget, for sidste gang, idet det på sidste års rep. møde, blev 
vedtaget, at det fremover skal godkendes af HB og KUN fremlægges på rep. Mødet. Det skal derfor ikke 
godkendes. 
 
 
8) Fremlæggelse af forslag til kontingenter for medlemskategorier til godkendelse for 

efterfølgende regnskabsår   
Bestyrelsen oplyste forsamlingen om, at der ikke ville ske ændring i de nuværende kontingenter for 
medlemskategorierne. 
 
Forslaget enstemmigt vedtaget.    
 
9) Valg til Hovedbestyrelse samt suppleant 

 
 a) Valg af hovedbestyrelsesmedlem for 3 år  
                      Niels Munk Nielsen blev valgt for 3 år 
 d) Valg af 1 suppleant for hovedbestyrelsesmedlem for 1 år 
  Henrik Berendt 
 
10) Valg af revisorer samt revisorsuppleant 

 a) Valg af 2 revisorer for 1 år 
  Svend Panse og  
  Bjarne Fjord Thomsen 
 b) Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 
  Opstillet: Ingen opstillet  
 
11) Valg til Ordensudvalget samt suppleant 
 
 a) Valg af 1 medlem for 3 år 
  Svend Jacobsen  
 b) Valg af 1 medlem for 1 år 
  Svend Conrad 
 c) Valg af 1 suppleant for 1 år 
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  Opstillet: ingen opstillet                                         
 e) Valg af 1 suppleant for 1 år 
  Opstillet: Ingen opstillet 
                   
12) Eventuelt 
 
Jesper Holm, UU : Vi har i UU arbejdet med flere planer for en klubleder uddannelse, det jeg viser jer i 
dag, er hvor vi er nået til. På klublederseminaret har vi de sidste par år hørt ønsker af forskellig art om 
hvordan man kan styrke klubbernes udvikling. Det er også et af de punkter som vi har på som et 
strategipunkt i HB, og det vi har hørt på klublederseminaret har jo været, ønsker om at støtte klubbens 
daglige arbejde, at hjælpe bestyrelsen med at organisere klubben, at klæde bestyrelsen bedre på til at 
forvalte klubbernes økonomi. 
Spørgsmålet om hvordan man arbejder sammen med sin lokale kommune, hvad er reglerne for 
fritidsarbejde omkring børn og unge og hvordan styrker vi klubbens sportslige udvikling. 
UUs forslag er, at vi udbyder 3 moduler der hver for sig grupperer de problemstillinger og prøver at 
forholde sig til dem. De jeg præsenterer for jer nu, er vore forslag. Vi vil gerne have en umiddelbar 
reaktion fra salen på det præsenteres her. Det er ikke fremlagt for jer før, men jeg bruger lidt tid nu og 
efterfølgende bliver det fremlagt på DMUs hjemmeside, så I kan fordybe jer i det. Vi vil gerne have nogle 
kommentarer tilbage fra jer senest den 25. marts. Materialet er lagt på hjemmesiden. 
 
Det er de 3 moduler som vi foreslår og det skal være således, at man kan tilmelde sig dem enkeltvis som 
man mener man har lyst til og behov for. Det er altså ikke en total pakke som man skal tage. Dog vil det 
også være muligt at tage dem alle f.eks. over én week-end. Der er ikke noget der ligger fast endnu. 
 
Det er en stor pakke at gå i gang med, og vi kan ikke i UU selv udfærdige dette alene, vi er nødt til at 
nedsætte nogle arbejdsgrupper, der skal udvikle de enkelte moduler , så inden vi kaster os ud i det, vil vi 
meget gerne høre en reaktion fra jer på om det er i den retning vi skal gå. Er der kommentarer nu: 
 
Annette Vesterskov, FSK: Et enkelt hint til det første modul for der mangler du forholdet omkring salg 
af fødevarer, og den uddannelse der stilles krav til at man har for at man må sælge fødevarer.  
 
Hans Christian Schack, HSK: Det er et flot arbejde måske noget af det vi har eftersøgt i nogle år, nu 
har vi det så. Det mangler måske en af de ting som sponsorer og sponsorpleje, en af de ting der er 
meget vigtig hvis man har sponsorer. Det kunne DMU måske også lære noget af! Det er en vigtig ting at 
det kommer med. Jeg vil gerne være med i en arbejdsgruppe. 
 
Jesper Holm ????: Giv os en melding når i har læst dette på hjemmesiden. Jeg vil gerne have at I 
skriver direkte til mig – skriv eller ring, hvis I har kommentarer når i har haft lejlighed til at det 
bundfælder sig. Det er en stor portion sådan lige at få smidt i hovedet på én gang. Vi ønsker at få så 
mange input som overhovedet muligt. 
 
Det kommer til at ligge på DMUs hjemmeside hvor man får mulighed for at hente det ned. 
 
Hans Jørgen Beck : Et lille pip til alle her i salen, og med alle så mener jeg alle – i forbindelse med mit 
arbejde med markedsføring af vor udstilling i Herning, er der en ting jeg er stødt på som jeg syntes er 
påfaldende, og irriterende. Jeg tror, at mange af jer også vil genkende – kommunikation – vi kan alle 
glemme, men når man sender en mail til nogen – det kan være fra klubberne eller andre, at der ikke 
bliver svaret, at der ikke bliver reageret, det skal vi alle være bedre til. 
Jeg tror at det der sker når man modtager en mail fra måske klubformanden, så sidder man og kigger på 
den og tænker – skal jeg nu også svare på det. Det skal man som oftest ikke, man skal bare sørge for at 
den kommer videre i systemet. Det kunne vi alle få meget mere ud af hvis vi sørgede for at den kom 
videre i systemet. Den skulle jo nødig ligge et eller andet sted i systemet og at der ingenting sker. 
Det var den ene ting, den anden ting som jeg kan opfordre jer alle til at kigge på er, i Off track og Trial 
SU har vi for ½ år siden haft stor succes med at afholde vore møder på Skype – det fungerer sindsygt 
godt, det giver meget konkrete møder, det giver meget effektive møder, ja man skal vænne sig til det, 
men det gør faktisk, at man kan holde et SK møde fra man har spist den sidste frikadelle til der kommer 
TV-avis – så er man færdig, og det koster kr. 100,00 pr. kvartal for den der indkalder til mødet. 
Der er også et vist aspekt af økonomi i det, men det er en opfordring som vi har gode erfaringer med – 
måske kunne dette bruges ude i klubberne. 
 
Kaj Lehmann, AaMK: Tidligere på dagen har vi stemt for at kontingentet til DMU skulle vedblive med at 
være det samme som det har været tidligere. Jeg vil gerne give en opfordring til HB om at man skal 
vurdere om dette nu også er rigtigt, at holde kontingentet stabilt.  
Vi har, i klubberne modtaget, regninger fra intranet. Jeg mener, at vi bør lægge dette oven i 
kontingentprisen, så kan vi jo se hvad det koster, i stedet for at klubberne får ekstra regninger på dette 
og hint. 
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Torben, Storvorde BMX: Til HB og det med mailen, så bør vi måske tænke lidt over hvor mange mail 
der bliver sendt til os. Er man bare væk i en uge, ligger der en hel stak, faktisk 11 mail da jeg kom hjem. 
Man bør måske tænke over det antal man sender. 
En ting mere, er at man måske skriver hvad det drejer sig om i stedet for bare at lave et eller andet link 
til et eller andet man skal gå ind og se på – tænk lige på det. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Jørgen Bitsch: Inden i rejser jer, vil jeg lige bede jer om, 2 min. mere: 
 
Først og fremmest en stor tak til Svend 
 
Tak til jer alle for et godt og konstruktivt med mange gode input  som vi tager til efterretning og arbejder 
videre med. 
 
Tillykke til alle de valgte, og ikke mindst tillykke til vor nu sindige Vestjyde – jeg har hørt mange 
beskrivelser af Niels før, men sindig Vestjyde havde jeg måske ikke lige set komme – men HB ser 
naturligvis frem til vort samarbejde igen. Vi kender dig jo og vi vil også være vel forberedte når du møder 
op. 
 
En stor tak til Henrik Behrend for et godt samarbejde i mange år og vi håber naturligvis at vi fortsat vil 
have et samarbejde. 
 
 


