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Repræsentantskabsmøde lørdag d. 6. marts 2010  
 

Formand Jørgen Bitsch bød forsamlingen velkommen og håbede at vi ville få et godt møde. 
 
1) Konstatering af møderet og stemmetal 
Henrik Funder Kristensen konstaterede at der var 66 til stede og at 64 havde stemmeret. 
 
2) Valg af dirigent 
Svend Panse blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne derefter konstatere at rep. mødet var lovligt 
indkaldt og var beslutningsdygtig.  
Herefter blev dagsordenen gennemgået og det blev vedtaget at ændre på denne således, at pkt. 9 blev 
taget mellem 7 og 8.  
 
Stemmetællere for punkt 7 og 8 blev Villy Nielsen og Svend Jacobsen medens stemme-tællerne for punkt 
9 blev Anne-Marie Ebbesen og Karin Christensen 
 
3) Formandens beretning 
Det er mig en stor glæde at byde jer alle velkommen til DMU’s Repræsentantskabsmøde 2010. 
En speciel velkomst skal lyde til vore gæster fra alle vor udvalg og samarbejdspartnere fra 
Veteranforeningen og naturligvis Mr. president Niels Hansen. 
Endnu engang ser vi frem til nogle gode dage og konstruktive møder hvor vi sammen beslutter og lægger 
planerne for DMU’s fremtid på kort og langt sigt. 
Igen i år er der kommet nye klubber i DMU, som vi byder velkommen og vi ser frem til et godt 
samarbejde i de næste mange år 
 
De nye klubber er: 

Rebild Trial Sport 
Esbjerg Drag Racing Klub 
Esbjerg Road Racing Klub er ved at blive etableret og har allerede cirka 40 medlemmer så velkommen til 
dem også selv om de endnu ikke er officielt medlemmer af DMU 
 
Desværre er der nogle af vore medlemmer der er faldet væk siden vi sidst har været sam-men, og endnu 
engang må vi konstatere at 2009 og starten af 2010 har været hårdt for mange af vore medlemmer og 
deres familier. 
 
Efteråret 2009 var en hård periode hvor vi mistede 
Kurt W Grønning     
Konrad Johannsen     
Svend Aage Engstrøm    
Per Ipland      
John "Manse" Henningsen   
Elmer Seerup     
  
I februar i år døde også Jørgen Andersen - stifter af Tønder BMX og en tidl. central figur i BMX 
 
Jeg vil gerne bede jer alle rejse jer op og være med til at minde dem som vi desværre har mistet og 
sende vore varmeste tanker til de efterladte. 

 
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at når der igen er gået et år kan det være svært at forstå dette, da 
tiden ganske enkelt går stærkt. 
Skal man forsøge at sætte et par overskrifter på året vil det være: 

- Igen i år mange store sportslige oplevelser indenfor alle grenene 
- Stort engagement – men også hårdt arbejde, hvor mange har ydet en kæmpe indsats for at 

forberede den nye struktur 
- Økonomi – og konsekvenser 
- Sportslige resultater – Team Danmark  

 
Det er svært i hverdagen at stoppe op – og nyde nuet og ikke mindst de mange positive oplevelser der er 
forbundet med at være frivillig leder og ikke mindst, være en del af spor-ten og de mange store 
oplevelser.  
Men, det er noget af det jeg mener at vi skal blive bedre til.  
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Vi skal altid huske på at vi alle er her fordi vi selv har taget denne beslutning. Vi har sagt ja tak til at 
være en væsentlig faktor for at udvikle en forening – og i dette tilfælde Danmarks Motor Union. Der er 
ingen der er tvunget til at være her.  
Derfor er det endnu mere vigtigt at vi i det daglige sikrer en gensidig tillid og respekt for det arbejde der 
udføres af alle. Det skal naturligvis udføres med fokus på det sportslige og professionelt – men det skal 
være en positiv og god oplevelse at være en del af DMU.  
Det er den fornemmelse vi skal sidde tilbage med når vi kigger bagud – og naturligvis også ser frem mod 
en kommende sæson. 
Alle der er her i dag yder en kæmpe indsats, som ikke altid bliver honoreret som man kun-ne tænke sig.  
Der er ingen grænser for hvad der forlanges af vore aktive, myndighederne, vore egne regler osv. osv. 
Det kan være svært, som frivillig leder, at skulle tage stilling til alt dette. 
Der bliver stillet større og større krav til jer alle og vi er klar over udfordringen. Vi er også klar over de 
øgede krav og forventninger vi stiller fra DMU’s side.  
Vi kan aldrig blive helt enige, da vi jo alle er mennesker med hver vores baggrund. Men disse forskelle 
skal der være for at gøre en organisation stærk og sikre udviklingen.  
Men dette må aldrig gå ud over den gensidige respekt der skal være for den enkeltes indsats.  
Alle skal respekteres for den indsats man yder. Uden frivillige ledere – ingen DMU. 
Jeg vil derfor takke jer alle – og de mange hjælpere som ikke er her i dag, for en fantastisk indsats i 
2009, og jeg vil gerne bede jer bringe denne tak videre, til alle dem derhjemme. 
 
Vi har haft mange store oplevelser i 2009, men desværre har vi ikke opnået de tidligere års mange flotte 
resultater i VM og EM. 
Men sådan vil det altid være, men når vi kigger på de mange unge talenter der er på vej indenfor alle 
grenene er vi fortrøstningsfulde for fremtiden. Når dette er sagt, skal det jo heller ikke være nogen 
hemmelighed, at kravene om at opnå medaljepladser indenfor VM/EM og OL er klart og tydeligt fra Team 
Danmark – men naturligvis også fra os selv. 
Der er et par enkelte resultater som vi dog gerne vil fremhæve: 
Speedway  VM 80cc   Nr. 1 Mikkel Michelsen 
   Nr. 2 Rasmus Jensen 
   Nr. 3 Mikkel Bech Jensen 
   Nr. 4 Jesper Sharff 
 
VM Hold 80cc  Nr. 2 Danmark 
 
EM 80cc   Nr. 1 Kenni Nissen 
   Nr. 2 Mikkel B Jensen 
   Nr. 3  Mikkel Bech Jensen 
 
Man fristes til at sige, at der er en god skare af nye Speedway talenter som meget gerne skulle være klar 
til at overtage pladsen efter de nuværende store stjerner i Speedway. 
 
RR  VM Supersport Nr. 17 Robbin Harms 
 
MX  EM Open  Nr. 3 Allan Scheel 
 
BMX  EM Ekspert 13 år Nr. 1 Chris Christensen 

EM Piger 15 år Nr. 3 Simone Christensen 
 
Et stor tillykke til alle, også de jeg ikke har nævnt. 
 
Vi glæder os alle ikke mindst til en ny og spændende sæson. 
 
DMU TALENT OG ELITESTRATEGI 2009 – 2012 
 
Når vi er ved de sportslige resultater er det jo en selvfølge at komme ind på DMU’s Talent og Elitestrategi 
og ikke mindst Team Danmark. 
Det har endnu engang været et år med udfordringer på dette område. Vi har i årets løb ar-bejdet hen 
mod at sikre den professionelle Talent og eliteorganisation som forlanges af Team Danmark, ved 
ansættelsen af Birger Kyhl som Sportschef. 
Dette løser naturligvis ikke alle vore udfordringer og opgaver, og i 2009, blev sportsverde-nen i Danmark 
jo ramt af Team Danmarks spare program, så det var som om at vi skulle starte forfra. 
DMU blev ramt med en nedsættelse med kr. 400.000 i årligt tilskud, med den forudsæt-ning, at målet for 
de sportslige resultater ikke skulle ændres.  
Samtidig har vi klart og tydeligt fået kravet om, at vi skal opfylde de sportslige mål –specielt for BMX og 
Motocross. Vi har naturligvis store udfordringer på disse områder 
Samtidig blev vi klart og tydeligt bedt om at fokusere på eliten og sikre at talentarbejdet ville fortsætte 
med interne DMU ressourcer. 
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Dette medfører naturligvis nogle udfordringer som vi skal arbejde videre med, men det er jo tit sådan at 
selv når vi bliver presset, kan dette godt føre nye muligheder med sig – og ikke mindst tvinger det os til 
at tænke ”ud af boksen”.  
Dette er en proces hvor der arbejdes videre med at overveje hvordan vi skal arbejde vide-re med specielt 
talentudviklingen men naturligvis også hvordan vi sikrer en fortsat udvik-ling af eliten. 
Vi arbejder videre med dette område og målet er at planerne skal være klar i august 2010, således at vi 
sikrer at vi er klar til sæsonen 2011. 
Vi vil gerne takke Team Danmark konsulent Jens Meibom, Direktør Michael Andersen og ikke mindst 
Sportschefen, Birger Kyhl og DMU’s Eliteudvalg for et godt og konstruktivt samarbejde gennem 2009, på 
trods af udfordringerne. 
 
 
Udviklingen af antal licenser og medlemmer  
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 
 
MEDLEMS og LICENSUDVIKLING 
Året 2009 har været endnu et spændende år – men også et år med mange udfordringer.  
Året har været præget af planlægningen af den nye struktur, men samtidig også et år hvor vi alle har 
været ramt på den ene eller anden måde af en finanskrise – som jo heldigvis ik-ke fik alle de 
konsekvenser vi havde frygtet. 
Efter repræsentantskabsmødet blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper som skulle for-berede den nye 
struktur, men ligeså vigtigt, være med til at sikre at vi ikke havde overset noget i det oplæg som blev 
drøftet i marts 2009. 
Det har været en meget positiv proces hvor stort set alle hjørner er vendt og drejet mere end én gang. 
Formålet har hele tiden været at få opdateret vedtægterne og vore princip-per således, at vi har en 
organisationsstruktur som bygger på best practice 2010.  
Det har været spændende og meget lærerigt for os alle og jeg vil gerne takke alle der har deltaget i disse 
udvalg gennem 2009.  
Vi har nu et godt fundament og en god struktur som sikrer DMU’s udvikling i de kommende år, men vi 
må ikke glemme en løbende vedligeholdelse af strukturen, så vi undgår de helt store forandringer. 
Udviklingen af en organisation skal medføre forbedringer – ellers skal vi ikke ændre den. 
Samarbejdet mellem klubberne og DMU er fortsat gået i den positive retning, hvilket er af afgørende 
vigtighed for hovedbestyrelsen.  
Det er vigtigt, som nævnt sidste år, at vi får opbygget den nødvendige gensidige tillid og respekt som er 
hjørnestenen i DMU. 
Klublederseminaret var endnu engang en meget konstruktiv og positiv oplevelse for os alle, og dette er 
nu fast på vores årsplan.  
De kommende klublederseminarer vil ændre lidt karakterer da de seneste seminarer har haft den nye 
struktur som overskrift, dette er nu igangsat.  
De kommende klublederseminarer vil derfor stå mere i klubbernes og sportens tegn, men også hvordan 
vi udvikler DMU og vores sportsgrene. 
 
ØKONOMI 
DMU’s økonomiske resultat for 2009, er som beskrevet i den udsendte økonomiske beret-ning ikke 
tilfredsstillende. De nærmere omstændigheder og årsager til dette vender jeg til-bage til under 
regnskabet og budgettet for 2010. 
Dette medfører jo et seriøst indgreb i DMU’s egenkapital, men på den anden side er den-ne egenkapital 
jo også opbygget for at vi kan overleve år som dette, hvor det ikke går som budgetteret. Dette skal 
naturligvis ikke gentages. 
Vi har gennem 2009, også arbejdet med at udarbejde økonomisk principper og retningsli-nier som 
sammen med en ændret økonomistyring skal sikre at vi fortsætter den positive udvikling af DMU – 
ligeledes på den økonomiske side. 
Klubbernes gæld til DMU har desværre også fyldt en del i 2009, og vi må konstatere, at der fortsat er et 
for stort mellemværende mellem klubberne og DMU, hvor der ikke er aftalt en afdragsordning eller 
lignende.  
Dette har vi også drøftet i forbindelse med de nye vedtægter og fremsat forslag for yderli-gere fokus på 
dette. 
Det skal dog nævnes, at der har været en positiv udvikling på den forfaldne gæld, hvor den er reduceret 
med cirka 10 % i forhold til 2008, men der er lang vej endnu. 
 
DIF presser fortsat på for at alle specialforbund har retningslinier og ikke mindst er tæt på deres klubber i 
forbindelse med den enkeltes økonomiske situation.  
Der har været en del sager fra andre forbund der klart har vist, at specialforbundet har været for langt 
væk fra klubben eller aktiviteten og dermed medført uhensigtsmæssige situationer.  
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Dette er én af årsagerne til, at vi fra Hovedbestyrelsen har indført reglen om at klubberne skal indsende 
deres regnskab og referat fra generalforsamlingen én gang om året.  
Dette er absolut ikke for at skabe en mistillid mellem klubberne og DMU – tværtimod.  
 
Vi vil opfattes som en samarbejdspartner hvor vi kan være til rådighed med at løse even-tuelle problemer 
– INDEN de bliver til at problem. Vi er jo alle klar over at vi stort set altid er for sent ude, og vi håber 
med dette tiltag, at alle er mere fokuserede på at se fremad og finde løsninger inden det bliver for sent. 
Når vi ser på DMU’s budget 2010, har vi jo allerede igangsat en hel del aktiviteter som vil forbedre vores 
økonomiske situation, og ikke mindst fjernet nogle af de store usikkerheds-punkter. Herunder 
aflysningen af VM MX3 i Randers og ændringen af bemandingen på kontoret, som både er en besparelse 
men samtidig også en tilførsel af en økonomisk kom-petence. 
Samtidig er der jo udarbejdet en hel ny økonomistruktur som skal gøre det både nemmere men også 
meget mere synligt hvordan vores økonomi er skruet sammen. Dette fokuserer på nettoprincipper, men 
også ændrede fordelingsnøgler. Der er dog fortsat et større arbej-de foran os for at få alt dette på plads 
og 2010 bliver derfor et år hvor vi kører med 2 syste-mer. 
Vi skal dog hele tiden huske på at uanset hvor gode interne økonomistyringsystemer vi laver kan vi ikke 
”generere” nok indtægter uden tilskud. Og vi skal nok ikke forvente at dette bliver nemmere i de 
kommende år.  
Derfor er det vigtigt, at vi i de kommende år fortsat arbejder på at finde nye måder at sikre indtægter på. 
Herunder nye projekter, nye muligheder og udvikling af sporten. Herunder vil jeg gerne nævne ECO 
Enduro projektet som vi gennemførte i 2009.  
Dette var naturligvis en prøveballon, men der skal ikke herske nogen tvivl om at der er store muligheder 
indenfor dette område. Der er nye og interessante sponsorer, det er meget nemmere at få mulige 
sponsorer i tale og eventuelle projekter med en kommune eller lignende vil også få helt andre 
muligheder.  
Dette er derfor et meget vigtigt område for den nye hovedbestyrelse at sikre en fortsat fokus på nye 
muligheder og ikke mindst herved nye indtægtsmuligheder. Men dette vender jeg tilbage til senere. 
 
Alt i alt er vi fortrøstningsfulde for 2010 og som jeg vender tilbage til senere. 
 
INTERNATIONALT ARBEJDE 
Indenfor det Internationale arbejde har DMU også markeret sig kraftigt igen i 2009.  
Dette er både som en fortsættelse af de mange aktiviteter omkring lydmålinger som for alvor blev 
igangsat i 2009, men også indenfor udviklingen af FIM’s struktur har DMU fået sat et kraftigt aftryk i 
processen. 
Også indenfor UEM er vi ved at komme i gang, men Internationalt politisk arbejde tager tid og er jo som 
alle ved også en langsigtet investering.  
Det Nordiske samarbejde er klart også blevet væsentligt forstærket i det sidste års tid og vi føler at vi er 
ved at have genskabt det Nordiske samarbejde til fælles gavn for alle.  
Ikke mindst i forhold til det Internationale politiske arbejde er det vigtigt, at vi arbejder tæt sammen. 
Men der skal ikke herske nogen tvivl om at der er en stor respekt omkring arbejdet i Nor-den og ikke 
mindst vort Internationale engagement, som vi naturligvis også mener, gavner os her i Danmark på både 
den korte og lange bane. 
De kommende 10 måneder bliver dog en utrolig spændende periode i både FIM og UEM. Den nye FIM 
struktur skal igangsættes på efterårskongressen, men parallelt med dette er der valg af præsidenter i 
både UEM og FIM. 
Der er for alvor gang i den politiske aktivitet hvor der er mange punkter der skal afklares i de kommende 
måneder omkring de enkelte positioner.  
Vi har i denne forbindelse drøftet strategien i Norden i forhold til både FIM og UEM og vi er af den 
holdning at vi skal forsøge at få en plads i FIM Management Council som prioritet 1, men vi er også nødt 
til at sikre en plads i UEM Management Council.  
Det er naturligvis et meget stort politisk spil der er i gang, som skal afklares i de kommen-de måneder. 
Ligeledes er vores fokus fortsat på FIM Speedway kommissionen samt UEM kommissio-nerne Motocross, 
RR og Drag hvor vi forventer at beholde vores positioner. 
Det er naturligvis og en meget positiv udvikling, at Danmark har fået sin første FIM Kom-
missionspræsident ved Niels Hansen der er blevet udpeget for en periode på 10 måneder.  
Jeg er nu helt sikker på at Niels nok skal komme nærmere ind på dette lidt senere. Herfra skal der lyde 
et tillykke og det bliver spændende at følge udviklingen i denne kommission. 
 
MILJØ OG STØJ 
Generelt har vore aktiviteter indenfor lyd igen i 2009 været ét af de helt store fokusområ-der. 
2009 har også været én af de mest positive oplevelser netop indenfor dette område i mange år.  
Vi var lidt skeptiske, da vi igangsatte 2 meter max metoden og ikke mindst de nye værdier for 2009.  
Opbakningen og interessen fra alle kørere, klubber og ikke mindst teams, specielt i Moto-cross, har været 
helt fantastisk.  
Dette har medført at mange af vores klubber ser lidt mere positivt på de store udfordringer som man står 
overfor – MEN der kan ikke slappes af på dette område.  
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Dette er fortsat ét af de helt store områder der skal fokuseres på og det er heldigvis bakket op af FIM og 
ikke mindst motorcykelfabrikanterne.  
Vi har sænket lydniveauet til 2010, men dette er gjort i et tæt samarbejde med importører-ne som er 
konstruktive og vi ser frem til, at de første par ugers debatter snart lægger sig og at der bliver fokuseret 
på det praktiske. 
 
Vi er, fra DMU, nødt til at tage disse skridt, for at sikre vor sports overlevelse i Danmark – og nogen vil jo 
fortsat beskylde os for at tage for små skridt ad gangen. 
Både indenfor Speedway og Road Racing er der også positive aktiviteter som alt i alt lover godt for de 
kommende års udfordringer på dette område. 
Vi har også ansøgt om at blive et Grønt Forbund som er et projekt som DIF har igangsat. Dette handler 
ikke om hvor grøn vores sport som sådan er – for så må vi vel konstatere at vi nok ikke står først for ved 
udelingen af certifikater. Dette handler mere om hvad vi gør for at være et miljørigtigt forbund og her er 
der faktisk mange aktiviteter i gang, så vi ser med spænding frem til at DIF offentliggør dette i den 
nærmeste fremtid. 
 
Uddannelsesudvalget er blevet genoplivet og jeg er personligt utrolig glad for dette. Vel vi-dende om, at 
dette er et område hvor der fortsat er mange store opgaver, med uddannel-se af vores ledere, 
klubtrænere o.s.v., der er grundstenen i vort videre arbejde. 
Så jeg vil bede alle klubberne om at bakke op om uddannelsesudvalget, og ikke mindst de mange 
aktiviteter de arbejder med. 
 
DMU og IT 
Vi har lanceret Intranettet som fortsat er under udvikling. Vi ved alle, at udviklingen inden-for IT og de 
mange muligheder går utrolig stærkt – og nogen gange så stærkt så vi dårligt nok kan sætte en ny 
aktivitet i gang før den er forældet.  
Dette er dog ikke tilfældet med Intranettet men der skal arbejdes videre med dette og ikke mindst den 
fortsatte udvikling af DMU’s IT Strategi. 
Vi vil ikke sætte nye store projekter i gang indenfor IT før vi har en strategi der rækker nog-le år frem 
men ligeledes også sikrer, at vi har gjort vort hjemmearbejde inden vi ”trykker på knappen”.  
Dette var den primære årsag til, at hovedbestyrelsen udskød igangsætningen af et licens-
registreringssystem som Motocross lagde op til. 
Vi er alle enige om at det er en god ide – men før vi bruger penge på et sådant projekt, vil vi sikre at den 
overordnede strategi er på plads. 
Dette arbejdes der på og vi forventer at det, samt forslag til prioriteringer, er klart til første HB møde i 
april måned, og at vi herefter kan igangsætte de prioriterede projekter mellem alle grenene. 
Når vi så taler om IT, har nogle af os også fået lidt mere information i den forgangne weekend hvor vi 
blev opdateret på de muligheder og naturligvis trusler der er foran os.  
Specielt indenfor det der hedder blogs, twitter,facebook  o.s.v. er vi nødt til at sikre, at vi ikke sakker 
bagud.  
Før i tiden var det jo sådan at vi bestemte hvad der skulle kommunikeres til vore interes-senter – men i 
dag får vi jo også klare kommentarer og ønsker via disse mange systemer som vi er nødt til at håndtere 
på den ene eller den anden måde – men vi må ikke springe over disse informationskanaler – vi skal blot 
sikre at vi har de rigtige systemer til at styre disse – og naturligvis med fokus på ressourcerne og 
økonomien.  
Spændende udfordringer som vi naturligvis også drøfter videre i den kommende periode. 
 
DMU EVENTS 2009 
De store Events har jo også haft en stor rolle i 2009, men desværre med et noget dårligere resultat end 
forventet når vi ser på det økonomiske resultat, men meget positivt når vi ser på organisationen omkring 
de enkelte events samt selve afviklingen af disse. 
 
Speedway 
Endnu engang helt fantastiske arrangementer på dansk grund leveret af Speed Sport og vi kan jo kun 
imponeres når der samles omkring 29.000 mennesker i Parken og omkring 18.000 mennesker i Vojens.  
En stor tak og et stort tillykke med succesen 
 
BMX 
Endnu en World Cup blev afviklet på Amager og der er ingen tvivl om, at vi også her har fået markeret os 
rigtig flot på den Internationale scene. Dette har jo sidenhen medført, at vi har fået tildelt VM i BMX i 
2011 på dansk grund der indtil videre, bliver det største danske arrangement. 
Også Danish Indoor blev afviklet og der blev sat et flot organisatorisk og sportsligt punk-tum for et langt 
projekt drevet af Johnny Lassen og hans team i Fredericia.  
 
Motocross 
VM MX 3 og EM MX 2 blev igen afviklet i Randers og vi får fortsat mange positive tilkende-givelser for 
arrangementet og organisationen bag disse aktiviteter.  
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Som det jo er bekendt, har vi aflyst VM MX 3 i Randers i 2010, da de økonomiske resulta-ter for de 
senere år ikke har været tilfredsstillende og vi er yderligere bekymrede for 2010.  
Denne bekymring er både på den økonomiske side men også på deltagerne og om vi kan trække den 
nødvendige opmærksomhed. Derfor har vi besluttet at afvikle et EM for damer i stedet, og således sikre 
at vi vedligeholder således traditionen med Internationale Moto-cross arrangementer i Randers og 
fortsætter således arbejdet frem mod det ultimative ar-rangement på dansk jord som er et VM MX 1 og 
VM MX 2. 
I Slagelse blev der endnu engang afviklet et VM for sidevogne og alle disse flotte events kan kun lade sig 
gøre hvis der er ildsjæle der brænder for dette. 
 
Det har vi heldigvis i Danmark og samtidig har vi mange frivillige hjælpere der er med til at gøre dette 
muligt så der skal lyde en stor tak til jer alle for de store arbejde i yder. 
 
LOVBESTEMMELSER OG FORSIKRING 
Desværre lykkedes det ikke, at få en nedsat præmie for forsikring til 2010 sæsonen hvilket naturligvis 
ikke er tilfredsstillende, da vi løbende indfører tiltag for at sænke risikoen ved at dyrke motorsport. 
Vi vil naturligvis overveje mulighederne for forhandlingerne til 2011 sæsonen – og det har en meget høj 
prioritet. 
Til gengæld lykkedes det efter 10 år at få gennemført at vi nu kan anvende Enduro cyklerne mellem de 
enkelte etaper uden at der skal betales afgift.  
Dette er en utrolig lang historie hvor Henrik Løvensjold har været den tålmodige anker-mand igennem 
alle årene.  
En stor tak skal lyde herfra til Henrik for det store arbejde, og vi ser nu frem til at kunne høste frugterne 
af dette arbejde i de kommende år. 
 
DMU 2010 og FREMTIDEN 
Det er altid nogle spændende år vi står foran og sådan er det naturligvis også her 2 måneder inde i 2010.  
Vi skal fra DMU fortsat være den proaktive og meget aktive organisation, der sammen med klubberne 
sikrer de bedst mulige forhold for vore aktive, som er grundlaget for vor eksistens.  
Men 2010 bliver absolut ikke et nemmere år end 2009 – tværtimod. 
Der er fortsat en finanskrise hvor dønningerne ikke har lagt sig. Det tyder det dog ikke på, men der er 
ingen tvivl om at 2010 bliver et sværere år når vi ser på de økonomiske mulig-heder end 2009, så vi skal 
være på forkant.  
Vi har gennem de senere år haft et godt grundlag, og dette er blevet forstærket med indfø-relsen af den 
nye organisation. 
Dette arbejde vil fortsætte i 2010 og fremover hvor vi vil fokusere på den videre udvikling af DMU’s 
Mission, Vision og strategi planer, når nu organisationen og hvordan vi gerne vil arbejder for alvor er lagt 
fast med den nye organisation. 
Én af de fortsat vigtigste opgaver er jo at fastholde men også sikre en tilgang til sporten. Dette arbejde 
fortsættes, og med den nye struktur vil der komme et øget fokus på dette. 
 
PRIMÆRE AKTIVITETER OG FOKUS 2010 
 
Med udgangspunkt i Missionen, Visionerne og Strategierne har vi prioriteret en del fokusområder 2009. 
Disse aktiviteter kræver naturligvis styring og ikke mindst fokus. Det vigtigste er foran-kringen i 
hovedbestyrelsen, sportskommissionerne og ikke mindst i klubberne. 
Vore idér er, at der vil blive nedsat arbejdsgrupper til at arbejde med de enkelte projekter og 
hovedgrupper. Som I kan se er nogle af dem meget konkrete og under nogle af akti-viteterne skal der 
først fastlægges de konkrete aktiviteter. 
 
DMU’s ORGANISATIONSUDVIKLING 2010 
DMU står i dag overfor en skillevej som skal sikre, at vi for alvor kan fokusere på de pri-mære aktiviteter 
i DMU, men også tiltrække nye ledere og interesserede til de mange opgaver. 
Vor nye organisation skal sættes i gang og dette sker officielt efter møderne i morgen i de enkelte 
sportskommissioner. 
Dette er noget vi har set frem til i lang tid hvor der er blevet arbejdet kraftigt med en rigtig stor 
opbakning fra mange klubledere og andre interesserede således at vi i dag skal tage stilling til de sidste 
justeringer af strukturen og vedtægterne. 
Vi skal nu til at tænke og agere anderledes men ikke mindst skal vi ændre vor daglige opfattelse af 
hovedbestyrelsen, sportskommissionerne og hvordan vi arbejder.  
Dette er naturligvis en proces som vil fortsætte i 2010, men vi har et godt grundlag at igangsætte dette 
ud fra. 
Strukturen og vedtægtsforslaget er nu opdateret til best practice 2010, hvor der dog fortsat er enkelte 
områder der skal beskrives og udvikles, men det skal ske med de nye medlem-mer i bestyrelserne og 
udvalgene, så der bliver fortsat lidt at arbejde med. 
Jeg skal forsøge, ganske kort, at beskrive nogle af de områder som Hovedbestyrelsen og 
Sportskommissionerne skal arbejde med er det jo udvikling af DMU.  
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Dette vil blandt andet omhandle udviklingen af vore koncepter under DMU samt udviklin-gen af den 
enkelte sportsgren eller vore målgrupper. 
Dette er naturligvis en stor opgave for den enkelte sportskommission, men derfor skal det-te arbejde og 
prioriteringer være et tæt samarbejde mellem hovedbestyrelsen og sports-kommissionerne. 
På mandag vil der blive udsendt anmeldelsesblanketter til de mange sportsudvalg, udvalg og paneler der 
skal nedsættes og i denne forbindelse håber vi på at der kommer rigtig mange interesserede så vi sikrer 
at vi får bemandet alle områderne med de bedst mulige faglige kompetencer. 
Hovedbestyrelsen og den enkelte sportsdivision har gennem året arbejdet parallelt med at drøfte de 
forskellige udvalg og bemandinger med klubberne således at det ikke er helt uforberedt hvad der 
igangsættes på mandag. 
 
Gennem denne proces har vi også forsøgt at være så åbne som overhovedet muligt og sikre at klubberne 
har været informeret om f.eks. de personer der havde tilkendegivet at de gerne ville stille op til 
hovedbestyrelsen eller en sportskommission.  
Denne service som jeg vil tillade mig at kalde det, kunne, som altid andet også opfattes modsat af hvad 
der var hensigten, nemlig at sikre en god og åben information til klubber-ne. Dette lærer vi jo af, men 
jeg vil gerne opfordre alle klubberne til at se os som samar-bejdspartnere og ikke som ”modpoler”. Vi er 
her alle for det samme – nemlig at udvikle DMU og ikke mindst den sport som vi hver især er fokuseret 
på.  
Vi ser alle frem til den nye struktur og vil gøre alt hvad der står i vor magt for at det bliver en succes, 
men vi er, som altid, afhængig af klubbernes konstruktive samarbejde.  
Der bliver naturligvis områder der skal justeres og tilrettes - men det vil ske i en løbende proces gennem 
året. 
 
Jeg er nu ved at nærme mig afslutningen – tro det eller ej. 
Vi er allerede i gang med 2010 og på trods af en del ændringer, bliver dette også et stort år når vi ser på 
EVENTS 2010.  
Der er planlagt cirka 15 Internationale arrangement så 2010 bliver endnu et stort år for vore 
sportsgrene. 
Tak til klubberne for jeres opbakning gennem året. Uden jer ingen DMU – og jeg er sikker på, at vi har et 
godt grundlag for fremtiden. 
Tak til administrationen for jeres arbejde gennem året og ikke mindst alle de praktiske op-gaver i 
forbindelse med repræsentantskabsmødet. 
I har alle ydet en stor indsats og ikke mindst er der sket mange forandringer.  
Desværre har dette, som bekendt medført, at Heidi er rejst fra os da vi gennemgår en æn-dring, således 
at vi kan styre økonomien på kontoret.  
Dette er naturligvis altid beklageligt, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Heidi for en god 
arbejdsindsats for DMU i de sidste 5 år. 
Samtidig skal der også lyde et velkommen til Jean som tiltræder som regnskabsmedarbej-der den 1. 
april. 
Tak til Hovedbestyrelsen, Steen Fredsøe, den enkelte sportsdivision og alle de mange frivillige hjælpere, 
for et godt og konstruktivt samarbejde gennem 2009.  
Det har endnu engang været spændende og turbulent – men det har været et godt team som har løftet 
opgaverne. 
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. 
En stor tak til Niels Munk for din store indsats for dansk speedway i de sidste mange år.  
Du har valgt at stoppe efter en lang periode og vil tage et sabbat år – men vi ved jo også at du er der når 
og hvis vi får brug for dig. 
Jeg vil ikke komme ind på alle dine meritter - hverken de officielle eller uofficielle, men blot konstatere, 
at det har været en stor fornøjelse og inspiration at arbejde sammen med dig og på DMU’s vegne kan jeg 
kun takke dig for din store indsats. 
Du har været med til at få dansk speedway på verdenskortet og ikke mindst sikret en stor respekt om 
hvad der gøres for at sikre den fortsatte udvikling.  
Du er jo ikke brændt helt ud – man kan jo sige tværtimod, da arbejdet i løbet af 2010 vil fortsættes i FIM 
hvor vi forventer at få dig placeret i speedway kommissionen. 
Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med dig Niels og ikke mindst mange nye og spændende 
projekter rundt om i verdenen. 
Ligeledes har Max også valgt at stoppe efter en kort periode i hovedbestyrelsen.  
Gennem det seneste år har du også været med til at sætte dit præg på hovedbestyrelsen og ikke mindst 
på miljøaktiviteterne hvor du har haft din primære interesse.  
Det har også været en stor opgave for dig at komme ind i hovedbestyrelsen. Og ikke mindst at finde ud 
af hvad der er op og ned - og dette ikke mindst i en meget turbulent peri-ode. Det har absolut ikke altid 
været nemt, men jeg vil gerne takke dig for din store indsats og ikke mindst håber vi at se dig igen når 
dit arbejde tillader det. 
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Vi har store udfordringer i de kommende år – men vi har også en plan og en struktur og organisation 
som er klar til at håndtere denne – så DMU er godt rustet til fremtiden. 
 
Jeg vil hermed ønske jer alle en god sæson 2010 
 
Kommentarer til formandens beretning: 
 
Niels Hansen – Mr. President! Jeg har lovet formanden at jeg skulle bære kasketten. Jeg var lidt 
bekymret, da de stod med posen uden at vide hvad den indeholdt. Det var ikke så slemt, men som man 
siger i Thy det skal blive ???? Tak til Jørgen for de pæne ord og en forklaring om min pludselige position 
var at jeg i princippet havde 10 sek. til at beslutte mig om jeg ville stille op til internt valg i 
kommissionen.  
Det var en Svensker der gav stødet til det, for han sad og stirrede på mig og jeg vidste godt hvad det var 
han ikke sagde. Det gjorde så at jeg blev valgt med flertal af medlemmer for foreløbig 10 mdr., som 
Jørgen har sagt.  
De første 2 måneder går med at vi skal have lagt en strategiplan som ledelsen i FIM skal godkende. 
 
Ellers har det for DMC – landevejsfolket – været et relativt aktivt år. En af de vigtigste ting var i 
november hvor havarikommissionen for ulykker fremlagde en rapport om motorcykelulykker. Jeg vil sige, 
at det er et stort digert rapport – både god og dårlig. 
Den gode side er, at de faktisk som nogle af de første i verden siger at kørekurser er en god ting. 
Den dårlige er, at det ikke er en særlig videnskabelig rapport. Der er mange fejlslutninger i den og 
mange mærkelige konklusioner. Jeg ved, at Finn Kronborg der er DKs repræsen-tant i FIMs Road Safety 
Kommission – CMT – han kan rigtig mange af dem, og ligeledes DMCs formand Rolf Skovløkke. Han har 
heldigvis godt fat i HVU, Vejdirektoratet og politi-kerne om at få udnyttet de positive ting i rapporten til 
gavn for landevejs MCerne. 
Nu hvor jeg har fået denne nye position i FIM og via det mangeårige samarbejde med DMU, håber vi 
også i DMC på, at med den nye struktur, at vi kan få mere samarbejde om fælles berøringspunkter til 
gavn for DMC, DMU og i sidste ende for landevejsfolket. 
 
PÅ hyggeside, som vi kan sige det, er vort klassiske FIM træf, skal vi i år en tur til Belgien i juni. 
 Så har vi en tosset sønderjyde kaldet Chr. Kjær, der sammen med os pusler med, at vi skal have lavet 
et af de mindre klassiske arrangementer – FIM motor Camp et sted i Søn-derjylland i 2013 som 
udgangspunkt.  
Jeg tillader mig at give lidt reklame for Kette, som vi kalder ham, han var en af dem der tog en tur på 
MCen til Kina i 2008 for at komme til OL. Alt og alle blev jo bremset ved grænsen og måtte ikke tage ind i 
Kina på eller i egne køretøjer.  
Så mangler i en god historie til en klubaften, kan jeg anbefale jer at få Chr. ud og fortælle om den tur. 
 
A’propo specielle ture, så er der i øjeblikket på You Tube et klip der viser 2 på trial/enduro cykler på vej 
ad ½ meter bred klippesti i 300 meters højde. Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale folk at se den. Gør man 
det skal man være klar over, at man får ondt i både mave, fødder og hænder og alt muligt andet. Jeg 
troede det var fup, men det ser ud til at den er god nok. Man siger jo også, at folk der køre på MC er en 
lille smule hjerneskadet, hvem kunne ellers køre 400km i regnvejr og stadig syntes at det er sjovt. 
 
Jørgen – formand – truede jo med, at ville moppe mig i dag på grund af det der skete i Geneve. Det var 
ikke så slemt, men i skal vide, at han er go’ til feberredninger i FIM sammenhæng. Jeg overværede 
engang hvor han stod og talte med en af sine mandlige FIM kollegaer om noget med Canada hvor Jørgen 
så siger: ” Jeg skal sku ikke til Canada, halvdelen af befolkningen det er ludere og resten det er 
ishockeyspillere” – Kollegaen siger så: ”Jeg er da ellers gift med en” hvorpå Jørgen siger: ”Hvad hold 
spiller hun på?”  
Tak for ordet, tak for tilliden fra DMU og bestyrelsen. 
 
Formandens beretning enstemmigt godkendt. 
 
4) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2009 til godkendelse 
 
Formanden fremlagde det tidligere fremsendte reviderede regnskab. 
 
Kommentarer til regnskabsfremlæggelsen: 
 
Christian Fogsgaard, Hjørring Motorsport det jeg ikke kan få til at hænge sammen er bl.a. DMA i MX 
der er en aktivitet der er overtaget af Event, så har DMA MX i det aflagte regnskab givet et underskud på 
kr. 61.000. Jeg kan ikke finde dette tal nogen steder under Eventaktiviteter i hovedregnskabet. 
Eventmanageren er gået ned i løn i forhold til budget, eller også er der nogen der har flyttet rundt på 
hans tal. Jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan han er faldet fra 120.000 til 82.000 i løn. 
Sidste år stillede jeg også spørgsmål til DM i Randers der også gav et hul i jorden, der var 
undskyldningen vejret. I år giver det så et endnu større hul. Den finanskrise vi har stået under i året 
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kommer jo ikke som en overraskelse, den var her også sidste år, så derfor forstår jeg ikke helt, at der 
ikke er gjort mere ved udgiftssiden. Hvem er det egentlig der sidder og træffer beslutningerne om hvor 
pengene de skal postes hen. 
Vi har bl.a. ansat en sportschef. Det står direkte i regnskabet, at han har kostet os kr. 210.000. Når man 
står og læner sig op af noget der er meget usikkert og ikke rigtig kan få til at hænge sammen hvordan 
kan man så finde på at ansætte en sportschef? Det forstår jeg ikke helt. 
 
Vor elitesatsning er skåret ind til, for MX, at det kun er meget få kørere der er med der. 4 kørere hvoraf 
de 3 af dem er skadede og den 4 er i Italien og klarer nok for det meste sig selv. Selv om Team DK giver 
os 2. Mil. til vor elitesatsning, så bruger vi dog stadig kr. 1,5 mil. Selv oveni kassen. 
Jeg syntes ikke at det, overordnet set, er det man kalder rettidig omhu. Under rettidig omhu, så er der 
under mødeaktiviteter, budgetteret med kr. 607.000 men der er brugt kr. 708.000 hvilket heller ikke er 
en udgift, der er kommet fra den ene dag til den anden. Bør man ikke, et eller andet sted, når det hele er 
ved at ryge i kælderen, stoppe op og sige,at her er vi nødt til at gøre et eller andet for at spare på de 
penge? Det virker som om, at vi står her én gang om året og tager stilling, og der er ikke nogen der rører 
ved noget i løbet af året – det finder jeg lidt underligt. Det minder om gammel kommunistisk planpolitik. 
 
DMU er ikke en bank – men vi har dog investeret i værdipapirer o.l. – må man det? 
 
Annette Vesterskov, Fjelsted Speedway Klub:  
For det første syntes jeg at det er godt at vi kan se det hele på tavlen men kan dog ikke se det hele på 
grund af de personer der sidder foran. 
Tab på klubber og andre på kr. 34.000 – der kunne jeg godt tænke mig at vide hvad tallet dækker. 
Man har ansat både den ene og anden person på kontoret – hvorfor ansætter man ikke en fuldtids person 
der kan finde sponsorer til DMU. Vi har jo masser af gode varer at sælge. 
Jeg er blevet rigtig harm over, at man ikke længere trykker vore reglementer i en A5 udga-ve som man 
kan købe. I kan være evigt forvisset om, at der ikke vil være ret mange steder hvor der vil være et 
opdateret reglement rundt omkring i klubberne. Om det kun gælder for Speedway ved jeg ikke, men det 
duer altså ikke, at man skal printe, jeg ved ikke hvor mange sider selv. 
Det bliver spændende at se, når det hele koger rundt på banerne, hvordan vi får fat i et reglement, for 
det vil ikke ligge i klubberne. 
 
Jørgen Bitsch: 
Kommentarer til Chr.: DMA i Event regi blev besluttet af HB således at vi kunne sikre vide-re DM’er samt 
at vi fortsat kunne holde de DMAer i gang der var planlagt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, det er 
ikke en bortforklaring, men konceptet trænger til en gennem-gang og rettidig omhu kan vi komme 
tilbage til en 4 – 5 gange herfra det er altid en god tanke hvornår man skal lave om på en proces der er 
sat i gang. 
 
De kr. 61.000 i forhold til 76.000 så er det jo således, at fra vi afslutter regnskabet som i får og til det vi 
præsenter jer for her, er revisorer på banen og der bliver fundet ting der bliver flyttet rundt mellem 
SDerne og det er forskellen fra de 61.000 du så første gang til de 76.000 som du ser i dag. 
Uden at du skal hænge mig op på det, så mener jeg at det var noget der tidligere lå på et SD men som 
efterfølgende blev overført til DMA. 
 
Eventmageren har du spurgt til et par gange – hans løn ligger ikke kun på et arrangement, men dels i 
Randers, på DM og dels i forhold til Enduro hvor han var en ressource for at få det til at hænge sammen 
med Ivan. Ikke fordi han er gået ned i løn, men fordi vi kører på forskellige omkostninger. 
Jeg vil da gerne kunne skrue tiden tilbage til maj måned 2009 og have taget den rigtige beslutning 
omkring Randers. Det er klubben, eventmanageren og undertegnede der mød-tes i juni/juli måned og så 
på budget, indtægter og også omkostninger som vi tror på. Fra Juli måned og fremad hvor tallene ser 
fornuftige ud, 00 sådan groft sagt, tror vi selvfølgelig på, at de aktiviteter vi satte i gang også kommer til 
at rykke. Som jeg sagde før, og så kan vi lide det eller lade være, men der er ikke ret lang vej tilbage 
andet end prøve at minimere omkostningerne mest muligt.  
Jeg ville da gerne have lavet det om hvis jeg havde haft muligheden, men det kan vi ikke når vi ser 
bagud. Det er selvfølgelig nogle af de ting vi taler meget omkring hvordan vi sørger for at vi styrer dette 
meget bedre i de kommende år. 
 
Hvorfor vi ansætter Birger Kyhl, er en proces der blev sat i gang i 2008. Det er egentlig ikke en proces vi 
som sådan sætter i gang, men vi skal være enige med Team DK om at gøre det. Team DK har et klart og 
tydeligt krav om at de ikke accepterer politiske ledere til at drive vore landstrænere. Undertegnede 
varetog opgaven sammen med, specielt Niels Munk, gennem 2008 og et stykke ind i 2009. Jeg må sige, 
at antallet af frivillige arbejdstimer, i forhold til det vi laver her, og gøre det man gerne vil gøre det 
matcher du bare ikke. Det er derfor kravet fra Team DK er, at er man i den kategori som vi er for at få 
tilskud, så skal der være en professionel organisation bagved. Før var det Jan Rotwidt der havde nogle af 
sine arbejdsresourser liggende som elite sportschef, og var med til at styre de aktiviteter. Vi har 
besluttet, at det ikke er Henrik Funder i det nuværende system det var undertegnede, men det er derfor 
Birger Kyhl blev ansat på deltid – 20 20 om ugen til at styre kørerne. 



 10 

 
Elitegrupperne – du har ret – tager vi MX, så er der 5 mand på og de 3 af dem er skadede. Sådan er 
verden – ubarmhjertig. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt lukke det hele, fyre dem alle sammen og så 
har vi ikke nogen elitegruppe mere.  
Kravet fra Team DK er klar og tydelig at vi skal fokusere på meget få kørere hvor vi kan opfylde de 
målsætninger der stilles uden at gå på kompromis fordi de måske har 8 eller 10 kørere. Det er en rimelig 
kompliceret proces hvor vi har meget klare signaler på det. Så kan man også sige, som vi kan se om et 
øjeblik på budgettet, hvad nu hvis vi ikke har støtten fra Team DK så vi DMU spare 1,4 mill ved at skære 
eliten væk, og så vil tingene bare, måske, vokse af sig selv. Det er en helt anden strategi – den er ikke 
det nuværende DMUs strategi.  
 
Mødeomkostningerne 
Rettidig omhu, hvornår skal vi stoppe vore møder, hvornår skal vi sige,at nu må i gerne komme til 
møder, men i skal lige selv tage penge med hjemmefra til spisning og transport. 
 
Tilbage til det der har været diskuteret så mange gange før, nemlig hvorfor vi skal have en så stor 
egenkapital: Det skal vi have for at kunne håndtere et år som her hvor der er ting der ikke har været 
gode nok, andre omstændigheder og så kan vi god bruge udtrykket Rettidig omhu. Jeg kan rolig sige, at 
der ikke er nogen af os der syntes dette er ok, men på den anden side, så tror vi på, at vi har en plan for 
hvordan vi kommer videre herfra og det har vi arbejdet rimelig meget med. Den eneste ting jeg gerne vil 
– måske på den lidt følelsesmæssige side give dig en kommentar omkring er, hvis holdningen er at der 
ikke er nogen der gør noget, så skal vi to vist have en snak senere, for der er nogle der arbejder rigtig 
rigtig hårdt for at få dette på plads. Det er aldrig for sent at gøre noget. 
 
At DMU ikke er en bank er korrekt, men værdipapirer er fra DMUs meget gamle dage. Vi er, i samarbejde 
med Elvin, i gang med at finde ud af om pengene står rigtigt i dag. Jeg kan ikke svare dig på det, så det 
bliver eksperten der skal svare dig på dette når vi når så langt. 
 
Pengene er ikke sat hen for at vi skal lege Bank, men for at vi har lidt sikkerhed for at vi har penge 
stående. 
 
Svar til Annette Vesterskov:  
Tab på klubber her kan jeg desværre ikke finde tallene her, men vi har klubber der har lukket i Kbh. og 
på Fyn samt en kreditor der skyldte os penge. 
Trykning af reglement er vedtaget i HB sammen med SD blevet enige om, at det er muligt at trykke 
reglementerne selv, så derfor vil vi gerne på budget 2010 sætte en besparelses-proces i gang. Vi håber 
selvfølgelig på, at alle kan trykke de nyeste reglementer og på den måde få sporten til at fungere som 
den skal. 
Ellers er det op til jer alle sammen i morgen ved SD rep. møderne at tage dette op. Det kan 
sportskommissionerne tage stilling til om de vil trykke og sende rundt. Det er noget de fuldstændig selv 
bestemmer hvis kravet bliver at dette skal ændres. 
 
Jesper Holm, Road-Race dk: Med udgangspunkt i note 12 i regnskabet tage en mere principiel 
drøftelse af omkostningsfordelingen indenfor informationsarbejdet. 
Sidste år er der jfr. Note 12 brugt 1.307.000 og man har i 2010 et budget på 1.159.000. Ud af dette 
beløb går en meget stor del til MotorBladet. Der er ingen tvivl om,at i en organisation er et fysisk blad 
der sendes ud en livsnerve mellem organisationen og medlemmerne, men der er heller ingen tvivl om, at 
med de internettiltag der kommer nu, så vil MB gradvist skifte karakter fra det sted hvor man formidler 
reglementsændringer, tillægsregler, aktuelle ting som er afgørende til en type blad hvor man i stedet får 
mere temaorienterede artikler. Det kunne godt være, at man i den forbindelse skulle overveje om man 
skulle vægte sit forbrug af omkostninger  anderledes mellem det trykte blad og internettet. Vi ved, at der 
er et stort projekt i gang for at gøre DMUs hjemmeside bedre og vi ved også at der er en række områder 
der ikke bliver udviklet så hurtigt som en del ønsker det, fordi man ikke har midlerne til det. Måske var 
det værd at sige når vi nu i forvejen ser at bladet skifter karakter, tage skridtet fuldt ud, f.eks. reducere 
antallet af udgivelser i årets løb, gøre det mere profilorienteret og sørge for at bruge overskuddet til at 
investere i en hurtigere udvikling af vor hjemmeside. 
 
Jørgen Bitsch: Vi er helt enige omkring at overveje MBs fremtid. Det er præcis det vi tog fat på sidste 
sommer hvor vi efterfølgende, på klublederseminaret havde 4 grupper der blev bedt om at svare på om 
vi skal fortsætte med MB eller skal vi finde en anden plan for det. På det tidspunkt var indstillingerne 
rimelig firkantede, at vi skal fortsætte med MB. 
Vi ved alle hvor det bærer hen, for på et tidspunkt har Jesper ret for ser vi på mulighederne der er i dag 
på nettet for diverse løsninger, så har MB ikke en berettigelse om 10 eller måske 3 år. Jeg skal ikke 
sætte tid på, den tid kommer hurtig, det er kun et spørgsmål hvor hurtigt, Hvordan kan vi styre det og 
hvad skal vi bruge pengene til så det er fuldstændig korrekt, at vi skal overveje hvornår begynder vi at 
styre det over til at være et med hjemmeside fokuseret område i forhold til MB hvornår og hvordan laver 
vi det skift og den balance.  
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Det er med i vore overvejelser både omkring IT platformen og IT strategi men også i forhold til det 
informationsmæssige hvordan det skal håndteres. Her er i jo som klubber en af de vigtigste parametre og 
sparringspartnere på hvornår den beslutning bliver taget. 
Teknisk set, kan det gøres i morgen, men for os i DMU har det meget med følelser at gøre hvordan vi har 
oplevelsen af at få MB én gang om måneden.  
Denne diskussion vil komme op igen – allerede på næste klublederseminar – for tingene går så hurtigt så 
vi er nødt til at have en meget tæt dialog og diskussion omkring håndteringen af MB fremover. 
 
Zeit, Hedeland: Vedr. pkt. 20 – Miljøorganisationen – det er prisen for Carl Bro, som er steget med kr. 
200.000 – hvad får vi egentlig for vore penge kr. 757.000? 
 
Jørgen Bitsch: Det vi får fra Carl Bro er at vi har en fast aftale med Carl Bro på 40 – 45 arbejdstimer pr. 
måned der bliver fordelt hen over året. Det er jer som klubber der ringer til Carl Bro og siger, at i har 
brug for hjælp i forbindelse med godkendelse af bane, ændringer af Miljøplanen, ændringer af 
Miljøgodkendelsen og på den måde er Carl Bro – Henrik eller en af hans kollegaer inde over som 
konsulent og giver jer den rådgivning i behøver. 
Det er mange penge for den service vi giver til jer. Det skal så også siges, at i den pris er også at vi får 
et større tilskud fra DIF i og med at vi har denne service til jer som medlemmer af DMU. 
Vi har mange gange drøftet, specielt de sidste 6 mdr. får vi nok ud af pengene, får i som klubber nok ud 
af det? Indtil videre har vi kun positive tilbagemeldinger fra de klubber der har brugt Carl Bro om at man 
har fået en god service, man har fået en god rådgivning og man har været med til at kunne flytte nogle 
ting.  
Vi skal stadigvæk se på om det er for mange eller for få penge eller om vi skal bruge det samme beløb, vi 
ved godt hvad konsulenter koster i forhold til os almindelig ansatte, eller om vi skal have vor egen 
miljøkonsulent igen som vi havde for ca. 4 år siden, dog med en anden profil end dengang, og på den 
måde kunne yde en endnu bedre service til jer på stort set det samme beløb. Det står på vor opgaveliste, 
for vi kan godt se at vi ikke kommer nogen vegne før vi får flere baner det er det der er argumentet for 
at få vor sport til at vokse på nogen områder.  
Det er et meget sejt arbejde, at forhandle med vore kommuner omkring dette. 
 
Det er en åben debat om vi skal bruge samme beløb og så få flere timer ud af det end vi gør i dag. Det er 
noget der er diskuteret med Carl Bro og om de måske har mulighed for at hjælpe os på en anden måde. 
 
Christian Foghsgaard, Hjørring Motor Sport: For at følge op på det med DM-A – det tal der står i 
regnskabet som 2004 & 2008, er det i virkelighed 2009? 
 
Jørgen Bitsch: Den tekst der står på side 22 er forkert tekst – det er 2009 tallet der skal stå der. 
 
Regnskabet godkendt  
 
5) Behandling af indkomne forslag 

Forslag 1, nye vedtægter, fremsat af Hovedbestyrelsen.      
Bilaget er udsendt sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.                                                   

  
Fremlæggelse af forslag 1: 
 
Jørgen Bitsch: Vore nye principper har vi diskuteret længe og nogen gange kan det være interessant at 
gå nogle år tilbage og se på hvornår alt dette startede.  
Det startede allerede i august måned 2008 hvor vi begyndte at diskutere DMUs problemer i HB hvis vi 
har nogle, hvad kan vi gøre bedre og hvilke knapper skal vi trykke for at være bedre forberedte til 
fremtiden. I 2008 kommer de første ideer på klublederseminaret, hvor vi diskuterer plusser og minus ved 
nuværende og nye organisationsstrukturer frem til marts 2009 foregår der en masse aktiviteter.  
Det daværende forslag godkendes samtidig med en plan om at nedsætte disse arbejdsud-valg der 
nærmere skal vurdere planlægning, og ikke mindst konsekvenserne af de ting vi har sat i gang og 
samtidig vurdere det hele én gang til – har vi nu fået alt med som vi ger-ne ville have o.s.v. 
2009 tages der endnu en snak med klubberne på klublederseminaret for at vende tingene igen og får de 
sidste kommenterer med, så vi her i marts 2010 kan sætte den nye struktur i gang fra på mandag. 
 
Principperne skal jeg ikke komme så meget ind på, men dog sige, at den absolut vigtigste ting er den 
øverste, hvor vi vil skille det daglige arbejde fra at diskutere hvordan DMU skal vokse fremover. 
Selvfølgelig vil den meget tid være de samme mennesker der har med dette at gøre – der er jo ikke 
sådan, at nu må jeg kun tale om det ene og Ole Hansen må kun tale om det andet. Det er vigtigt, at når 
vi går til nogle møder, at vi ved hvorfor vi er her lige nu, så det hele ikke blandes sammen og samtidig 
gennem en sådan sammenblanding måske får fokuseret på de forkerte ting og ikke får drøftet det 
væsentlige men alt for me-gen fokus på de daglige ting. 
Det er den overordnede overskrift på hvad det er vi gerne vil. 
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Ændringerne er udsendt, I har fået ændringsforslagene hvor der er justeret i samtlige § siden sidst, som i 
kan se, er der nu stk.nr. på det vil sige, at der har været en stor redaktionel ændring så der er måske 
kun én § der ikke er ændret overhovedet fordi der kun er 2½ linje i – ellers er alle de andre vedtægter 
blevet justeret til. Mange af dem i forhold til de generelle ændringer er en redaktionel ændring af 
strukturen i vedtægterne. 
 
Vi har ændret Amatør- og Ordensudvalget til Ordensudvalget.  
 
Vi skal, ikke i dag, tale om en ny dagsorden for mødet her samt alle sportskommisionerne. Der skal være 
et overblik over hvad det pågældende repræsemntantskabs eller sportskommisions mødes oplæg til den 
videre strategi. Hvor skal vi gå hen med den sport vi repræsenterer? Det skal ind som et punkt, så der 
kommer en debat med jer som klubber på det pågældende repræsentantskabsmøde. 
Vi kan ikke selv bestemme i hovedbestyrelsen eller sportskommisionerne om vi vil nedsætte de udvalg 
der nu engang skal være – de skal nedsættes – indstilling af personer til udvalgene er alle interessenter 
eller vi kan udpege eksperter, der ikke behøver at være medlem af DMU. 
De eksisterende udvalg fungerer 4 uger efter rep. mødet og det er den periode vi skal bruge til at udpege 
nye udvalg. Det kan være det er de samme personer der fortsætter, men der vil stadig være denne grå 
zone fra rep. mødet nye folk på indtil vi har fået udpeget de nye udvalg. 
Jeg vil derfor foreslå, at de der er udpeget i løbet af de næste 4 uger, frem til ca. den 7. – 8. april 2011. 
 
Der kan udpeges formænd eller medlemmer til udvalgene som samtidig er politisk valgte. Det er en 
rimelig stor ændring men det var et af vore oplæg, at man skulle vælge med sig selv om man ville være 
politiker eller vil jeg være den der har med det mere praktiske arbejde at gøre. 
 
Sidst men ikke mindst at rapporter fra udvalg og paneler skal være udsendt inden det årlige 
klublederseminar. På den måde er der mere grundlag for at diskutere på seminaret, der jo også har et 
grenspcifikt møde umiddelbart derefter. 
 
De ændringer i ser her er ændringer i forhold til det vi godkendte i marts måned sidste år. Strukturen er 
den samme med de justeringer der er fremkommet ved organisationsudvalg, ved klublederseminarer og 
ved hovedbestyrelsen igennem de sidste 12 måneder.  
 
Yderligere har vi haft en lang snak omkring hvornår og hvorfor skal vi indkalde til et ekstra-ordinært rep. 
møde. Er det en majoritets eller er det en minoritets beslutning? Vi har vedtaget, at det skal være 1/3 af 
HB der kan stemme om der skal indkaldes. Før var det 2/3 af bestyrelsen der skulle være enige om det, 
det vil sige en majoritets beslutning i stedet for, som nu, en miniorietetsbeslutning. 
 
1/3 af klubberne kan fremsætte forlangende herfor, og så havde det været rart at kunne skrive 1/3 af en 
sportskommission kunne tage beslutning om dette for en sportskommision, men det var måske lige 
voldsomt at én mand ud af 3 kunne træffe denne beslutning, så det er derfor det er ændret til 2/3 i 
stedet for. 
 
Ved vedtægtsændringer, skal min. 50 % af de stemmeberettigede klubber være repræsenterede. Det 
kunne være gået således, at der, fra i går til i dag, var kommet så meget sne, at mange ikke kunne 
komme frem til mødet, så vi har sørget for, at ved denne slags møder, at vi er repræsenteret af et bredt 
udsnit af DMUs klubber.  
 
Har en klub forfalden gæld, hvor der ikke er indgået en skriftlig aftale om at afdrage eller nedbringe 
denne, så vil man ikke være stemmeberettiget ved Rep. møder. 
Klubben er ligeledes ikke stemmeberettiget hvis den indgåede aftale ikke overholdes. 
 
En ærgerlig § at indføre, men på den anden side, efter mange års arbejde, er vi nødt til at indkøre 
mekanismer hvor der kommer anden fokus på det både fra vor side, men selvføl-gelig også fra jer som 
klubber.  
 
Der kan gives fuldmagt til én anden klub – dog kan man max. besidde 2 stemmer. 
 
Stemmeberettigelsen for deltagelse på dette møde er 10 medlemmer på rep. mødet og  
Sportskommissionens møde skal klubben være i besiddelse af 5 licenser for at være stemmeberettiget. 
 
For at blive medlem af DMU skal man være i besiddelse af 15 medlemmer. 
 
Vi vil gerne ensrette så det er de samme krav der er begge dage – altså 5 personer begge dage. Dette er 
en ændring i forhold til det der er sendt ud til jer tidligere.  
 
Valgprocedurerne beholder vi som systemet er fra tidligere, dette ændres der ikke i. 
 
Ved flere kandidater, så køres der flere runder dette for at gøre valgprocedurerne mere demokratiske. 
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Så er der også det skal meddeles til klubberne hvis man ønsker at trække sig fra sin nuværende position 
for at tiltræde en anden, dog kan man stadig arbejde frem til rep. mødet. 
 
HB – næstformanden vælges af og blandt alle de politiske valgte i HB. 
Når vi på vort første HB møde efter valget, har 2 mand fra hver SK, og 3 valgte fra HB, så er det blandt 
disse 13 personer, at næstformanden vælges.  
 
HB nedsætter et forretningsudvalg efter samme princip. DMUs generalsekretær deltager – dog uden 
stemmeret. 
 
I forhold til vort klublederseminar har vi diskuteret meget dette med godkendelse af budgetter. Det 
lægges op til, at det godkendes af HB fremover, således at når vi starter op på et år, har vi godkendte 
budgetter, så vi ikke får en masse aktiviteter sat i gang uden at vi har fået dette godkendt. 
 
Vi skal sørge for at klubberne informeres om det der sættes i gang men HB godkender budgetterne 
indenfor alle aktivitetsområder. 
 
Fremover vil der sidde ca. 15 personer i HB og her vil hver sportsgren være repræsenteret med 2 mand.  
 
Sportskommissionerne, her har vi fået en ny kommission der hedder Off Track Alle medlemmerne skal 
bestå eller besidde et S-licens eller også skal de bestå ved førstkommende prøve. Gør man ikke dette, 
må man desværre trække sig, og så kommer suppleanten ind. 
 
Kommentarer til vedtægterne: 
 
Børge Ebbesen, Møldrup Motor Klub: Med hensyn til den ekspert der skal udpeges uden for DMU – 
måske skulle man kalde dem konsulenter – er det tanken at der skal ske en aflønning af disse eksperter? 
 
Preben Jensen, RRKV: Gæld og ingen stemmeret – hvordan skal dette håndteres? Er men midt i en 
verserende sag om, om man i det hele taget har en gæld, så er det surt at møde op her og ikke have 
stemmeret. 
 
Jørgen Bitsch: En ekspert, så har vi ikke i vort forslag tænkt, at denne person skal afløn-nes. Enig i, at 
der måske ikke er ret mange, men det kunne jo være et han/hun fandtes og at vi kan få den pågældende 
til at arbejde frivilligt for os. 
 
Om gæld o.l., det er det vi håber på at få klubberne til at afslutte hurtigt så det er klart at dette også er 
et vink med en vognstang så vi kan få afsluttet disse sager hurtigere. 
 
De nye vedtægter blev vedtaget. 
 
Forslag 2, jf. bilag, fremsat af Herning Motocross og Møldrup Motor Klub 
  
Forslag til ændring af reglement for indslusningslicenser: 
Kørere med indslusningslicens må kun køre på klubbens baner, men må deltage i klubbens 
klubmesterskab. 
 
Begrundelse: 
For at give den pågældende kører større erfaring. Ved at aflægge en baneprøve må man deltage i løb, 
sådan skal det vel også være, men alle dem som vælger en indslusningsli-cens kunne man give meget 
større erfaring ved at lade dem deltage i klubløb. 
 
Det er også muligt, at man skulle aflægge baneprøve for at få indslusningslicens. Prisen kunne være kr. 
200,00 hvis det er forsikring som skal være anderledes. 
 
Benævnelsen frem for indslusningslicens skal være KLUBLICENS. 
 
Børge Ebbesen, Møldrup: Det går kort ud på, at ved vedtagelse af vort forslag, så gør vi det lovligt 
som vi alle ved er ulovligt m.h.t. indslusningslicens. Så kan disse licenser deltage ved 
klubmesterskaberne rundt omkring. Om de skal op til en baneprøve først, kan vi måske godt tage det i 
klubregi. 
Der kommer en del på omkring 30 – 35 år der har købt en cykel til kr. 10.000 og gerne vil køre lidt i 
klubben – lad dem komme med ved klubmesterskaberne få dem ind i klubberne og på den måde få lidt 
flere kontingentindtægter o.l. 
 
Henrik Klitgaard, Lunderbjerg MX klub: Jeg syntes det er et rigtig godt forslag i er kommet med og 
det støtter vi. Jeg vil tage med, at vi skal se på de af vore kørere der har et træningslicens så de kan 
køre klubmesterskaber.  
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Et klubmesterskab er et stævne for klubbens kørere, og når man har et træningslicens kan man ikke 
deltage da det kun giver adgang til almindelig træning.  
Vi foreslår, at træningslicens også giver ret til at deltage i et klubmesterskab. 
 
Preben Jensen, RRKV: Forslaget er godt nok, men som RR er vi lidt bekymrede for formuleringen, og 
vil derfor gerne have det flyttet over i det grenspecifikke. Klubbens egne baner – RR har som bekendt 
ingen egne baner. 
 
Christian Foghsgaard, Hjørring: Som udgangspunkt syntes jeg forslaget er udmærket, bortset fra den 
lille detalje, at de der har indslusningslicens, kører på deres første år, og de bidrager ikke særlig meget til 
licensbetalingen. Det er måske mere relevant, at de der har en træningslicens kan få lov til at deltage. 
De der har et indslusningslicens skal i hvert tilfælde som et min. opfylde nogle kvalifikationer som 
godkendt baneprøve eller noget sådant. 
 
Poul Hjorth: På en eller anden måde et læseligt forslag. Jeg kan ikke tilslutte mig forslaget. Vi skal 
stadigvæk regne med, at et indslusnings licens er det første år man er ude og køre. Det vil sige, at man 
er helt ny, og på en MX bane risikerer man at komme ud til start med 40 deltagere bagved bommen 
sammen med andre C-kørere der måske har kørt flere år i træk. Jeg syntes simpelthen det er for farligt. 
Der er også en tendens til, at hvis man kan noget, specielt som nybegynder og man kan få lov, så skal 
man også prøve, så jeg tror i virkeligheden at det vil give et pres for indslusningslicenser at de absolut 
skal ud og køre klubmesterskaber. De klubmesterskabsafdelinger som jeg ser der er konkurrencen 
næsten større end den er i DMA. Jeg tror det er alt for farligt. 
 
Børge Ebbesen: Jeg glemte en ting, og det er at vi har den mulighed, at der er 3 klubber der kan køre 
klubmesterskab sammen. Vi mangler at pleje de kørere der ikke må køre på så højt et niveau. Det er 
rigtigt, at et sådant klubmesterskab er nok lige så stort som et A-DM de er bare ikke så rutinerede. 
 
Poul Erik Nielsen, Herning MX: Som en  ansvarsfuld klubleder, laver vi altså baneprøve på alle de der 
skal have en indslusningslicens. Det er helt klart, at det skal følge med. Det jeg mener med det er, at en 
nybegynder der kommer i dag, får en baneprøve, han kan starte med et løb i week-enden efter Et 
medlem der har været med et indslusningslicens og har deltaget i nogle klubløb, han har da fået noget 
øvelse. 
 
Børge Ebbesen: Om det er en indslusningslicens eller om det er en kører der indløser en C-licens med 
det samme kan jo også stille op til klubmesterskabet med det samme. Hvor er grænsen henne? 
 
Villy Lund, Haderslev: Hvad skal vi med en indslusningslicens? De der kommer på banen og vil meldes 
ind, har jo bestemt sig for at ville køre. 
 
Thorkild Hansen, VBMK: Er det nu en god idé med at køre på indslusningslicens? Hvad med alle de 
andre der skal betale for det – det bliver da svært at forklare, at nogen må no-get som andre ikke må.  
Jeg vil anbefale at stemme imod. Der er en pokkers forskel om det er MX, Speedway eller RR.  
Jeg mener ikke det duer i speedway. Vi skal stemme nej. 
 
Henrik Klitgaard, Lunderbjerg Motocross Klub: Jeg ved ikke om der skal stillet et ændringsforslag, 
men man kunne jo godt tage træningslicenserne med.  
 
Søren Kjær: Jeg kan ikke stemme for forslaget, for der ingen forsikringsdækning. Vil man mere end i 
dag, så skal der ændres i reglementet. 
 
Forslaget nedstemt 
 
6) Fremlæggelse af budgetforslag for 2010 til godkendelse 
 
Jørgen Bitsch: Budgettet er også udsendt til jer i det materiale som i har fået dels medio januar og dels 
igen for et par uger siden. 
 
Da alle har set tallene vil jeg kun fremhæve enkelte ting nemlig pkt. 4 her at vi gerne vil lave en 
økonomistruktur der er mere gennemskuelig end det vi har i dag, sådan at vi selv kan styre det 
anderledes medens sportskommissioner og de ansvarlige har et bedre overblik over det. 
 
Aktivitetsområderne hvem har ansvar for de forskellige områder. Der er det det enkelte aktivitetsområde 
der er ansvarlig for indtægter og udgifter og balancen mellem disse. 
 
At aktivitetsområde er = en sportskommision med tilhørende sportsudvalg og hvad der må ligge dernede 
og det er selvfølgelig nogle af de udvalg o.l. der bliver nedsat under HB. 
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Det sidste er meget væsentlig er, hvad kan vi egentlig få af ikke offentlige tilskud. Vi er nødt til at finde 
andre indtægtskilder end det vi gør i dag. 
 
Vi skal sikre, at vi har en god likviditet når vi den 31.12. gør tallet op og vi ser at der står 2.mill ude, det 
virker til at være rimelig mange penge og det er en stor opgave for os at få det gjort bedre. Der skal altid 
være en positiv egenkapital og vi skal til enhver tid have både ekstern og intern revision. 
 
Det modsvarer meget det vi har talt om tidligere på dagen. HBs ansvar er, at udvejer budgetter på alle 
aktivitetsområder og også godkender disse. 
 
Der er afgifter og takster – fordelingsnøgler kommer vi tilbage til lidt senere – hvad er det vi lægger op til 
i 2011 og selvfølgelig også hvis der kommer store projekter så kan HB også gå ind og bevilge de ting for 
at sikre os at vi kan komme i gang med de ting vi gerne vil i gang med. 
 
Der er også mål – jeg har sagt cash flow nogle gange vi har sænket vore krav til egenkapitalen til 40 % 
som et min. ikke så meget udløbet af det der er sket i år, men mere for at sætte nogle realistiske tal. Vor 
eksterne revision siger, at 40 % stadigvæk er et meget højt tal. På den anden side er det også positivt at 
vi har det på. Det nye er også at vi har sat på et max egenkapital, for det er jo ikke meningen at vi skal 
være formueskabende i den forstand, vi skal også sørge for at få nogle aktiviteter i gang så vi skal hele 
tiden sørge for, at vi ikke kun samler ind til pengetanken. 
 
Hvis der er et negativt område skal der være en plan for at indenfor en periode af 3 år skal der være 
balance i det igen. 
 
I 2010 budgetteres der med en indtægt på i alt 12,6 mill. kr.  
 
En ting der er meget positiv afspejler tydelig den medlemsstigning vi har set tidligere. Flere medlemmer 
– flere penge. 
 
Udgifter der er en stigning som vi har reguleret over i licensindtægten ca. kr. 250.000. Der er en stigning 
på miljøomkostningerne i forhold til sidste år har vi nu sagt, at vi skruer ned for aktiviteterne på 
miljøsiden. Den neddrosling af aktiviteter på miljøsiden er ikke ombefattet af den service vi giver til 
klubberne når de ringer til konsulentbureauet Carl Bro.  
 
Vi har nedsat vore udviklingsaktiviteter som Steen Fredsøe er ankermand på sammen med FIM i og med 
at vi nu er på det niveau vi er, hvor FIM har overtaget mange af disse udviklingsopgaver sammen med 
Carl Bro som nu er blevet deres konsulentbureau.  
Det kan vi selvfølgelig leve godt af i den periode der kommer nu hvor Steen Fredsøe stadig er tæt 
involveret i de arbejder med FIM. 
Vi har sagt at vi godt vil sænke beløbet men det kommer ikke til at gå ud over de aktiviteter der ligger 
ved klubberne. 
 
Tilskud til SD’erne der nu skal hedde kommissioner, har vi øget beløbet med kr. 130.000 og det er det 
beløb der modsvarer tilskuddet til den nye Sportskommision Off track som vi ikke har sagt vi reduceret 
beløbet til MX kommissionen men vi yder et ekstra tilskud til den nye kommission for at de kommer i 
gang uden at straffe det eksisterende SD. Vi har prø-vet, at sørge for at føre et større tilskud til 
sportskommissionen.  
 
Eventaktiviteterne er på kr. 0  
Vi har i alt indtægter på kr. 12,6 mill – udgifter på 12,1 mill. Primær drift på kr. 550.000 og har afsat 
omkostninger/tilskud på eventaktiviteter på kr. 250.000 der ikke er øremærkede endnu. Det er således, 
at det først var sidste week-end, at vi har fået de endelige løbstil-delinger fra FIM & UEM.  
Nu ved vi præcis hvilke aktiviteter vi har i DK og derefter kan begynde at styre de kr. 250.000 –  
Dette giver et budgetteret samlet resultat på kr. 300.000. 
 
Det er som vi plejer at se det – så er der talt meget om hvordan det skal se ud fremover når vi vil prøve 
at gøre det nemmere forståeligt for os ikke finansfolk og måske også lettere at forstå for vore 
kommissioner der skal arbejde med det fremover. 
Vi har sagt, at de i har set nu og den måde vi gør det på, og det i ser om et øjeblik, det er første fase af 
en ny økonomistruktur og styring i DMU hvor vi har valgt at bruge samme fordelingsnøgler for 2010 som 
vi havde for 2009, men vi sætter nu processen i gang for at afslutte det arbejde vi satte i gang for at lave 
nye fordelingsnøgler til 2011.  
 
De nye fordelingsnøgler, som jeg nok skal komme tilbage til om lidt og give jer et indblik i hvad vi 
arbejder med, der vil selvfølgelig være nogle konsekvenser – nogle går op og nogen går ned. Der er det 
selvfølgelig vigtig, at den enkelte sportsgren har tiden til at får dette lagt ind i deres planlægning for 
sæson 2011.  
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Det kan godt ske, at en eller to af SK’erne har så store konsekvenser i måske negativ retning – uden at 
jeg ved det i dag, da vi først skal indføre det i 2012 -  vi skal have lavet modellerne, tale med SK’erne 
om eventuelle konsekvenser. 
 
Sidst men ikke mindst er, at vi vil fokusere på nettoprincipperne sammenlignet med indtægter og 
udgifter overfor hinanden, og ikke totalen af begge ting hvor det kan være svært at finde ud af hvad der 
går ind her og ud derovre. På denne måde gøres det mere brugervenligt. 
 
Vi vil også, som i kan se, vise tingene på en anden måde. Det er altid interessant at vide hvor kommer 
vore indtægter fra. Én ting er, at i så tallene før, men det er nogle gange også en fordel at se dem på en 
lidt anden måde. 
 
Den helt store indtægt er på licenser, hvor 55 % af de 12,6 mill. herfra. Sådan har det altid været + - 
nogle %. Om det skal være således om 5 eller 10 år kan vi ikke svare på i dag, men det er klart, at 
licenserne og forsikringspriserne i sig selv har været til debat i mange år – specielt når de stiger. 
 
Den anden er DIF tilskuddet på 26 % samt kontingenterne der er en relativ lille del af vore indtæger 
samt andre indtægter. 
 
Det er de 4 primære områder på indtjeningen i DMU. 
 
Udgifterne er anderledes men når vi ser på forsikringer at de koster os kr. 2,6 mill. Vi får ca. kr. 6,2 mill 
ind i forsikringerne, og det gør selv følgelig at vore samlede udgifter til forsikring kun er 24 % af vore 
samlede omkostninger. 
 
Det er disse tal vi skal til at holde op mod hinanden – hvordan arbejde vi med det fremover så vi ikke 
styrer helt forkert men også sørger for at lytte til hvad det er der sker rundt omkring os, hvad sker der i 
EU – om 5 år kan vi måske alle købe forsikringer i Tyskland – hvad gør vi så for at være med på det, så 
vi ikke pludselig har et system der er baseret på noget der på et tidspunkt forsvinder.  
 
Omkostningsfordelingen er som nævnt forsikringen og omkostninger for administrationen ved at drive 
kontoret. Det skal siges, at de tal i ser her, er nettotal, så derfor er tallene ikke helt de samme som i har 
set i selve budgetforslaget før. Der ligger administrationen informationssektionen er incl. 
Lønomkostninger der også er i dette beløb. 
 
Den samlede oversigt over Sportskommissionerne uden én kam, hvor deres budgetter er kr. 2,2 mill – 
udgifter kr. 2,1 mill.  
Deres primære indtægter er DMU tilskuddet, løbsindtægter og nogle sportsindtægter. En meget lille del 
er fra Sponsorer. 
 
Omkostninger er de største dommerhonorarer – dommerhonorarer i forhold til løbsind-tægter, hvordan 
stemmer dette overens. Det skal drøftes yderligere om det er noget der kan ændres på, kan man spare 
eller skal man ændre på indtægter vs udgifter.   
Fordelingsnøgler, er noget man kan bruge megen tid på. Vi har igangsat at lave fordelings-nøgler på af 4 
områder: Vore licensindtægter, kontingentindtægter, DIF indtægter, løbsaf-gifter. Det er noget vi 
arbejder med til forventet indførelse fra 2011. 
 
Det vi primært har set på indtil videre er antallet af aktive og antal medlemmer indenfor en enkelt 
sportsgren. De nuværende nøgletal har vi antal klubber, antal aktiviteter, medlem-mer og det er det vi 
prøver at få ryddet op i og gøre det mere enkelt. 
Vi skal også se på at vi skal bruge vore officials på tværs af grenene, så derfor kan det pludselig være 
svært at gøre disse tal op. 
 
Det er en stor opgave at få det hele til at gå op og hvordan vi skal få det til at fungere i fremtiden, men 
der er arbejde nok at gå i gang med inden 2011. 
 
Ser vi på de tal vi har set på tidligere, vil de 2,6 gå til forsikringen, talent og elite vil modtage 672.000, 
administrationen 600.000, miljø 240.000, information og drift af Sportskommisionen. Det der er humlen i 
dette og når vi taler om rettidig omhu, er, at vi vil se på hvor mange licenser vi har hvert kvartal. Viser 
det sig at der pludselig sker noget omkring os, at det beløb ser helt anderledes ud, så skal vi reagere. Vi 
skal ikke sidde og vente på, at året er gået hvor de gamle nøgletal blev fordelt af året der var gået. 
Fremover vil vi sige, at det er det  
 
Kommentarer til Budgettet: 
 
Jørgen Bitsch: Nu de fine nye regnskabsprincipper, så må det vel også på en eller anden måde være 
muligt at vi kan få nogle perioderegnskaber ud? Jeg ved godt, at det ikke er noget vi bruger her, men det 
er noget man bruger i den virkelige verden, således at vi måske 4 gange pr. år kan følge med i hvordan 
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verden den ser ud. Hvis vi skal indkalde til et ekstraordinært rep.møde, så skal vi have en årsag til at 
gøre dette, og som det er nu får vi alle overraskelserne én gang årligt.  
 
”Lagkager” er rigtig gode, dem er jeg helt vild med. Der kan man da se, at 55 % af indtæg-terne 
kommer fra licenserne. Det er kun 24 % af indtægterne der går til forsikringer. Så tror da fanden, at den 
ikke er særlig god den forsikring. 25 % går til administration.  
Et eller andet sted syntes jeg der er en eller anden form for mits match i det når man nu betaler for 
medlemskab ved siden af vore licenser. 
Hvem er det der bestemmer i hvilken retning vi skal gå her? Jeg syntes ikke vi på rep. mø-det tager 
beslutninger om hvor stor en del af det der skal sættes af til f.eks. talent og elite hvor der bliver sat 13 
% af – er der nogen der kan huske – på lagkagen – hvor meget der stod ved bredden? Jeg tror ikke det 
stod der. Hvem er det der bestemmer retningen, jeg syntes ikke at have været med til at bestemme. 
 
Henrik Klitgaard, Lunderbjerg Motocross Klub: Jeg føler mig en lille smule tæppebumpet med tal og 
lagkager. De er altid interessante at se på, men syntes måske nok, at de langt hen ad vejen var 
eksempler som vi så, så jeg er enig i hvad er det vi kan se ud af de tal? 
Jeg syntes nok, når i laver sådan et stykke fremragende arbejde, så burde i have sendt det med sammen 
med regnskabet så vi måske havde fået mere indsigt i jeres tanker og modeller til det i arbejder med. 
Dette ville måske også gøre, at denne diskussion blev mere dybdegående. 
 
Til det jeg tror vi skal stemme om, nemlig det budget der er udsendt, undrer jeg mig over, at man 
arbejder med en udgift på event aktiviteter note 1 minus note 2 den giver kr. 250.000 men ser man på 
selve budgettet har man sat kr. 0 op i vore indtægter og kr. 0 i udgifterne. 0 – 0 = 0 mig bekendt, så jeg 
er lidt usikker på hvad det er vi egentlig giver til-sagn om fordi man kan sige, at er det sådan at HB 
regner med at man har event aktiviteter som i 2009 på kr. 1,7 mill, så har man yderligere udgifter på kr. 
250.000 – er det det vi egentlig giver jer tilsagn om – jo større beløb i indtægter og udgifter jo større 
risiko er der jo også for at noget går enten godt eller dårligt. Jeg kunne godt tænke mig at få uddybet 
hvad det egentlig er i har tænkt jer at ville gøre omkring event aktiviteterne på indtægts- og udgiftssiden 
så vi ved hvad det er for et tilsagn vi giver her i dag. 
 
Jørgen Bitsch: Christian, lagkageregnskabet og ph-regnskaberne blev også tidligere på dagen nævnt at 
det er det vi gør, vi vil netop udsende – det kan være som indeks, det kan være tallene, det er der ikke 
taget beslutning om endnu men rent faktisk give en kvartals-mæs-sig information til klubberne om hvor 
godt eller hvor skidt det går.  
Du sagde fuldstændig det samme som jeg sagde tidligere, at vi alle gerne vil vide hvordan det går. Det 
kan ikke nytte noget vi kommer her i januar og tænker hold da op, der er det ligesom for sent at gøre 
noget.  
Som du ganske rigtig siger, går det helt galt, så ville det være smart med et ekstraordinært rep. møde på 
et eller andet tidspunkt gennem forløbet. Men det er en af årsagerne til, at vi vedtog det og det stod også 
helt tilbage på vor 6-punkts plan, og under regnskabet i år stod det også som pind nr. 6. Om det bliver 
indeks eller tal, det skal vi lige arbejde lidt vi-dere med. 
 
Lagkagerne, licensen og de 55 % er korrekt, og derfor er det et udmærket værktøj for at få gang i denne 
diskussion om hvordan vi skal bruge vore penge. Du har ret, men i og med at vi diskuterer budget, så 
giver vi også retningslinier til hvordan vi vil arbejde. 
Det punkt der er sat på dagsorden på rep. mødet 2011, der skal komme en strategi og en retning fra HB 
om det er den rigtige vej vi går, bruger vi pengene korrekt på eliten, eller skal vi skære ned herovre. Det 
er en strategi som HB skal lægge op til jer til debat og endelig godkendelse om hvad retning det skal gå. 
Så på, den måde håber vi at vi vil få en debat omkring nogle af disse ting og så er det rigtigt som det 
bliver sagt at det skal sendes ud i god tid, således at alle har mulighed for at sætte sig ind i tingene inden 
vi mødes.  
 
Til vor kollega herfra, hard core facts som vort budget viserer bare tallene vist på en an-den måde via 
lagkagerne. Du har fuldstændig ret at når vi kommer til fordelingstallene så er det eksempler. Grunden til 
at det er eksempler, er fordi vi stadig er under udarbejdelse af hvordan vore fordelingsnøgler skal styres, 
struktureres til og med 2011. Det ville vi selvfølgelig gerne have gjort til i år, men vi har ikke haft 
muligheden for at få på plads, for konsekvenserne for de enkelte SDer vil måske være rimelig hårdt 
ramt. 
Rent driftsmæssigt skal vi være sikre på, at når vi indfører nyt så skal vi også have mulighed for at gøre 
det i den rigtige ånd. 
Jeg mener også, at noget af dette var med ude ved klubberne da vi sendte det ud. 
 
2010 har du ret i, at vi ikke har omsætning indenfor event og marketing delen. 
Jeg har sagt, at der er forskel på om det er 10 mill i omsætning på event eller om det er ½ mill. Risikoen 
i forhold til den 250.000 er selvfølgelig meget forskellig fra hvor vi er henne. Men signalet er sagt til jer 
som vi også stoppede i Randers, som var klart det største bud-get vi havde på ca. 1½ - 2 mill som 
budgettet var, vi kører videre i Slagelse der har en DMA udfordring, og så har vi de underskudsgivende 
aktiviteter som der endnu ikke er taget stilling hvordan DMU skal gå ind og være med på dem.  
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Der ligger et arbejde for os her, og det vi bede om er, at vi afsætter et beløb der hedder kr. 250.000 i 
omkostninger til at drive disse events og de int. Løb i 2010.  
 
Christian Foghsgaard: Jeg syntes du laver en sniger på den der, fordi der var ikke megen 
kommentering til budgettets sammensætning hvor er det vi skal bruge vore penge. Som det virker lige 
nu, skal vi stemme om vi vil bruge pengene på den måde som I har lagt op til. Der vil jeg godt tilbage til 
den der med at vi bruger 13 % på elite og absolut ingenting på bredde – Det syntes jeg nok er en 
diskussion værdigt. Kan det være rigtigt, at 99 % bredde og 1% elite og alle de penge vi har bruges på 
elite – burde det ikke som et min. være fifty? 
 
Jørgen Bitsch: Jeg undskylder, at jeg glemte at svare på kommentarer omkring breddeaktiviteter. Jeg 
syntes det er en god diskussion, men inden man kommer til den diskussion, så vil jeg gerne have en 
definition af breddearbejdet i forhold til det vi laver i dag når jeg ser DMU under én kam. 
For år tilbage blev det besluttet, det står i alle vore strategier og politiker, at DMU satser på talentet og 
eliteudviklingen for vi mener det udvikler bredden. Vi er nødt til at gå et skridt baglæns, og det vil mange 
kunne huske, at vi ikke bruger ordet breddeaktivitet mere i DMU – det er der heller ikke ret mange andre 
af vore søsterorganisationer der bruger. Bredde den definition er udvandet af udviklingsprojekter. Derfor 
ansætter man man udviklingspro-jekter og ikke så mange breddekonsulenter mere. Diskussionen skal 
først være, i forhold til hvad er en breddeaktivitet hvis vi skal sige at det er en breddeaktivitet.  
De aktiviteter jeg gennemgik under min beretning ER jo breddeaktiviteter. Hvad er det vi laver - måske 
på nær de 4 mand du nævner med eliten, hvis man ikke tror, at de medfører en interesse fra bredden, 
der nogle gang ser op til disse kørere. Det er jo en interessant diskussion vi skal holde fast på en elite og 
talentudvikling i DMU som vi har det i dag, eller skal den fra 2011 se helt anderledes ud, og skal vi 
fortsat bruge 1,4 mill.  
Jeg kan også sige, at bruger vi ikke dette beløb, så skærer Team DK tilsvarende ned, så det er en 
kompleks diskussion at tage på det specifikke område. 
 
Breddediskussion er mere interessant at tage, for hvad er breddeaktiviteter ud over det vi laver. Alt det 
der foregår i Sportskommissionerne, kr. 2,5 mill i omsætning, det er da for mig primært 
breddeaktiviteter, for vi er alle en del af bredden. Det er diskuteret mange gange i HB og det er derfor 
man ikke kan se ordet breddeaktiviteter i regnskabet, for det er ikke muligt at definere det ret meget 
bedre. 
 
Christian Foghsgaard: Det der med hvad der er bredde vil ligge i Sportskommisionerne. Nu har jeg 
taget SK-MX og ser på hvad der er brugt til breddearbejde i 2009, blev der brugt kr. 10.000. Så er der 
også talentarbejde hvor der ikke blev brugt noget overhovedet. I micro mini som jeg også mener, er 
bredde, blev der brugt kr. 0. 
Derimod web-master, Motor Blad – hvis man syntes det er breddeaktivitet, blev der her brugt kr. 81.000 
– administration kr. 17.000 – møder kr. 165.000 – det er en breddeaktivi-tet, for der må have været 
mange med til de møder når der er brugt så mange penge. 
Dommerhonorarer kr. 114.000 – igen en god breddeaktivitet – holdudsendelse kr. 31.500. 
 
Jørgen Bitsch: Du har ret, i at der ligger budgetter når vi taler om de kommende kommissioner. Hvis du 
lægger mærke til, så er der nogle breddeaktiviteter sat i gang. Det er meget let at remse op som du har 
gjort, det kan meget vel være breddeaktiviteter, det kan vi da ikke udelukke, men der er sat beløb af i 
sportsdivisionerne, og hvis du ser på det, er beløbene rimelig ens, det er ikke på samme niveau – det har 
vi vurderet at det ikke skal være. 
Budgettet blev godkendt med én stemme imod. 
 
 
7) Valg til Hovedbestyrelse 
 

De enkelte opstillede til valg til bestyrelsen præsenterede sig selv. 
 
 a) Valg af formand for 3 år  
  Jørgen Bitsch  
 
 b) Valg af 1 hovedbestyrelsesmedlem for 2 år 
  Ole Hansen 
                   

c) Valg af 1 hovedbestyrelsesmedlem for 1 år  
Henrik Berendt 
               

 d) Valg af 1 suppleant for hovedbestyrelsesmedlem for 1 år 
  Niels Munk Nielsen 
 
8) Valg af revisorer 
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 a) Valg af 2 revisorer for 1 år 
  Svend Panse 
  Bjarne Fjord Thomsen 
 
 b) Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 
  Else Sørensen 
 
9) Valg til Ordensudvalget 
 
 De opstillede personer præsenterede sig selv inden valgene. 
 

a) Valg af 1 medlem for 3 år                 
Anders Møjbæk                  

                                    
 b) Valg af 1 medlem for 2 år 
  Mogens Voigt 
   
 c) Valg af 1 medlem for 1 år 
   Svend Jacobsen                  
                    
 d) Valg af 1 suppleant for 2 år 
  Svend Conrad 
                   
 e) Valg af 1 suppleant for 1 år 
  Villy Nielsen  
 
10) Eventuelt 
 
Jørgen Bitsch informerede kort omkring det praktiske omkring møderne i morgen søndag. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Jørgen Bitsch takkede Peter Hansen for hans mangeårige store arbejde som formand for Moto Cross. 
En overraskelse at du ikke blev valgt igen, for det er din skyld, at der er sket den store udvikling indenfor 
de sidste 12 år. 
 
Vi skal nok finde opgaver til dig så du ikke helt glemmer os indenfor MX. 
 
Tak Peter og held og lykke fremover. 
 
Peter takkede og truede med at vi alle nok skulle støde på ham og ønskes hans hjælp er han parat. 
 
Tak til de afgåede mangeårige medlemmer af Ordensudvalget. 
 
Tak til alle for valget og for et godt møde. 
 
 
 
 


