
Referat for Sæsonmøde 1 – Powerboat - Aquabike 

  

  

Repræsentantskabsmødet 2019 var godt og bragte alle godt ind i den nye sæson, det vil være 

godt hvis flere klubber kunne møde til repræsentantskabsmødet i fremtiden. Det er jo der, man 

som klub kan gøre sin stemme gældende og det er samtidigt der, der er valg til 

sportskommissionen. Det forlyder at der i år har været forvirring om hvorvidt det var meningen 

at klubberne skulle komme til mødet hvilket er forståeligt, men det vil vi gerne fremover. Derfor 

vil vi også fra 2020 afholde sæsonmøde 1 i samme forbindelse. 

  

Jonas Nygaard har sagt op og derfor søges der en ny generalsekretær, stillingsopslag er under 

udarbejdelse. 

  

Nye medarbejdere i DMU er Lukas og Jesper. Lukas er kommunikationsmedarbejder og Jesper 

er Sportskoordinator og Jesper er tilknyttet Powerboat og Aquabike. 

  

Sikkerhed, respekt og fairplay er stadig fokus generelt i DMU og det skal til stadighed være 

grundstenene i opbygningen af vores sportsgren. 

  

Der blev gjort opmærksom på, at der i DMU er INGEN accept af nogle former for rusmidler og 

derfor arbejder DMU på vejledninger til klubberne i forhold til dette. 

  

Hjernerystelser og konsekvenserne af disse har været oppe igen og det har afledt en test 

procedure, hvor man ret simpelt kan afgøre om en kører har fået hjernerystelse. 

  

Det økonomiske resultat for DMU i 2018 var meget tilfredsstillende. Mere fokus og hyppige 

opfølgninger gør, at vi kan se frem til gode regnskaber i fremtiden. 

  

Det blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, at det fremover kun er SK Formand der er 

repræsenteret i hovedbestyrelsen. Det giver en mere handlekraftig bestyrelse med større fokus 



på helheden på tværs af grenene og giver større mulighed for, at den enkelte SK kan sikre 

udvikling og mere fokus på arbejdet i sportskommission (SK) og Sportsudvalgene (SU) 

  

Inventar i bøjetrailer er blevet delt mellem klubberne, selve traileren kommer på auktion med en 

mindstepris på 7.000kr som Bårse har budt, bliver der ikke budt højere overtager Bårse den for 

de 7.000kr. Efterfølgende har et medlem fra Herning Jetsport budt 8.000 kr.   

  

Motorblad/Facebook: Rasmus Koch Hansen er tovholder på dette område mellem klubberne. 

Han sørger for at kontakte de andre klubber omkring indlæg. DMU har netop besluttet at 

udvikle en ny hjemmeside, hvor Helle og Rasmus bliver kontaktpersoner.  

  

DMU Race day: Årets åbent hus/prøv motorsport afvikles den 27/4. Vi har valgt ikke at være 

med som Aquabike klub, da vandet simpelthen er for koldt. Vi vil derfor få lavet en ”Åbent hus 

pakke”, telt-flag-bord osv. Som kan anvendes i løbet af forsommer / sensommer, hvor vi vil 

forsøge at holde åbent hus i alle Aquabike klubber. 

  

Træningsweekend/træningslejr. 

Bårse har igen i år arrangeret træningslejer i Frankrig og Herning forsøger at stable en 

træningsweekend på benene, men afventer på nuværende tidspunkt på grund af udfordringer 

med tilladelsen. Det blev derfor besluttet, at klubberne skal være i kontakt og forsøge at 

koordinere datoer og arrangementer og derved sikre, at så mange som muligt kommer til 

træning. 

  

DM bliver afholdt som tidligere år. Datoerne er lagt fast og kommer i løbskalenderen slut april. 

  

Oparbejdning af eget resque team. 

På sigt vil vi se om ikke vi kan få et nationalt rescue team. Opgaven afventer dog, at den rette 

mand findes til at lede projektet. 

 

Tællersystem. 



Opgaven som tæller er en af dem, der volder os flest problemer. Derfor blev det besluttet, at 

arbejde sammen med de nordiske lande i et udvalg til tæller system. Rasmus fra Bårse tager fat i 

Norge og Sverige og hører, om vi skal lave et team omkring webscore. Webscore er 

umiddelbart det bedste bud på et semiautomatisk tæller system. I samme forbindelse vil vi 

oprette kurser til uddannelse af et tæller korps, hvis systemet bliver valgt. 

  

Kontakt og kommunikation. 

For at kunne komme i kontakt med de rette personer i klubberne og i SK er det blevet besluttet, 

at der skal sendes en telefon/mail liste rundt til alle klubber, hvor man skriver relevante personer 

på. Derefter sendes den færdige liste rundt til internt brug i klubberne. Disse lister er til 

personligt brug og skal derfor ikke ligges på hjemmesider eller offentliggøres andre steder. 

  

Der er lagt budget for 2019 i SK. Budgettet kan ses i årsrapporten. 

  

I samarbejde med Jesper laves et årshjul, hvor Powerboat og Aquabike aktiviteter synliggøres 

for at sikre en bedre struktur generelt i vores sportsgren. 

  

Status på udvalgene blev gennemgået og alle udvalg bedes sende status på, hvad der sker i 

udvalgene og sende dem til klubberne og SK. Når vi kommer længere med den generelle 

struktur i vore sportsgren, vil vi afholde SU møder med hver enkelt formand for at sikre nært 

samarbejde i fremtiden. 

  

  

  

Med venlig hilsen 

Mikael Mølgaard 

 


