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Velkomst/Indledning
Jørgen Bitsch bød velkommen til Asger Pedersen som ny mand i bestyrelsen efter
Anders Johansen er trådt tilbage fra formandsposten i SK Motocross.
Anders Johansen takkes for det store arbejde han har udført for motocross og ikke
mindst i forbindelse med indførelsen af den nye organisation.
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Referater til godkendelse, information, igangværende sager i den enkelte SK:

Alle

a) HB 06-11
PL, kommenterede at det af referatet fremgår at, det skulle være Miljøudvalget som
forslog at det skulle nedlægges hvilket ikke var korrekt da anbefalingen var på
baggrund af at udvalgets formand har valgt at stoppe og samtidig en revurdering af
opgaverne. Beslutningen om at nedlægge udvalget blev ikke ændret men der skal
udarbejdes en konkret plan for hvilke opgaver der skal løses af hvem.
Den langsigtede planlægning er at der ansættes en mand som miljøkonsulent, som
skal være tovholder på miljøarbejdet og dette arbejde er igangsat.

NM

b) FU – Referat 01-12 (møde afholdes 30-01-12)
Referatet fra det seneste FU møde var ikke udsendt men de primære kommentarer
blev gennemgået. Sekretariatets ansatte samt udviklingskonsulenten var til stede ved
FU mødet. Det er FU’s opfattelse at det var en meget positiv gennemgang af input til
forskellige administrative problemstillinger. Det blev bl.a. diskuteret hvordan
administrationen og udviklingskonsulenten skal være gode til at sparre således at
DMUs udviklingskonsulent er i stand til at servicere klubberne bedst muligt, også i
forhold til aktuelle administrative projekter.
c) MX 01-12, Generel information
Poul Hjort orienterede om det seneste referat. Herunder Anders Johansens afgang og
Asgers overtagelse af posten og der arbejdes videre med en revision af de enkelte
udvalg efter repræsentantskabsmødet.
d) SP, Generel information
SJ gennemgik den seneste udvikling i Speedway, herunder at der er nedsat et DSLudvalg med SK-medlem Peter Kirkegaard som formand. Formålet hermed, er at
komme med forslag til at sikre at forudsætningerne for en økonomisk sund
Speedwayliga sikres. Der er aftalt deadline for arbejdsgruppen til den 1. maj. Her er
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det tanken at arbejdsgruppen skal præsentere en række tiltag, som kan
reglementsføres til den næste sæson. Til udvalget er tilkoblet eksterne personer,
herunder regnskabskyndige internt i DMU, eksperter udefra herunder en DIFspecialkonsulenter samt Dansk Ishockey Unions - Direktør.
e) BMX, Generel information
I forhold til sidste HB-møde er der ikke noget at berette.
f) RR/DR Generel information
RR/DR har afholdt møde i december. Der har været dialog med klubber om den videre
klubudvikling og der arbejdes videre med de forskellige modeller.
Hvad sportsudvalgene angår så har der været møde med disse. Kasper Darfelt har
været med til både SK og udvalgsmøder. Der er kommet ny formand Vibeke
Rosenskjold på i mini-udvalget samt nye medlemmer og arbejdet går i den rigtige
retning.
Kasper Darfelt er ”administrativ formand”, og samler op på de opgaver samt
udvalgets rolle. Der arbejdes videre med at indkøbe airfence som kan lejes ud til
klubberne i 2012 for herved at øge sikkerheden.
Omkring de nordiske mesterskaber: Der pågår nordisk diskussion omkring
Scandinavian Open (NM) aftalen. RR/DR vil indstille til at aftalen afvikles med den
hidtidige promoter, på tværs af ønskerne fra NMF.
Der blev rejst en principiel debat om, hvorvidt der kan arbejdes for etablering af
regionale klubber, som opstår efter nedlæggelse af klubber som har oparbejdet gæld
til DMU og denne opgave arbejder FU videre med for et konkret forslag.
g) OT, Generel information
Det næste møde i Off-track bliver med Kasper Darfelt. Generelt er den største
udfordring at få flere klubber i gang, også i andre af OFT grenene. 2011 har været et
konsolideringsår.
Det blev foreslået foreslået at man i SK kiggede lidt på en ny disciplin som er på vej i
USA, flattrack-racing. Det kunne være et nyt tiltag i dansk Supermoto, hvor man kører
på speedway-baner, af 6-8 omgange af gangen.
JH supplerede at man kunne overveje at flytte Supermoto over i Road Racing, da
Supermoto-kørerne jo også deltager i rene asfalt-løb. Fordelen ved det vil være, at det
rent administrativt bliver simplere at afvikle løb, hvis Supermoto overgår til RR og DR.
Off-track vil overveje forslaget – men fordele/ulemper skal nøje analyseres inden
endelig beslutning.
h) Bredde – og Udviklingsudvalg. Referat 01-12
NMN kommenterede, at den største udfordring er Åbent Hus arrangementer. Der er
tiltag i forhold til at gøre det mere interessant i forhold til de som kommer ud til
arrangementerne. Der arbejdes bl.a. for at kunne udlevere fx nye handsker til de der
kommer ud og køre ved Åben hus arrangementer.
Breddeudvalget er overbevist om, at el-sport i DMU-regi, kan blive et vigtigt emne og
at der er en stor fremtid for el-sporten i DMU. Generelt, vil det ikke være noget
problem at starte op, og den 28. februar køres der i Kolding et interessant forsøg med
små lette ”trial-sektioner” beregnet på børn, på el-cykler. Diskussionen har i udvalget
gået på, om DMU skal gå ind i finansieringen til projektet. Udvalget er i god dialog
med DIF, som er meget begejstrede på projektet, og vil undersøge mulighederne for
DIF-tilskud. Principielt skal det være DMU som styrer udviklingen af sporten og ikke
omvendt. Med andre ord, skal DMU være med i udviklingen fra start. Den største gren
på området internationalt er Road Racing, og BU opfordrer til at se på dette. Der bør i
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første omgang arbejdes for at der bliver taget hul på el-området i reglementerne,
herunder rette dem til så det sikres at el, kan blive en del af DMU. NMN foreslog at
der skal laves et standardbrev som kan sendes til nye klubformænd/bestyrelser i
DMU, således at klubberne får en god start.
i) Politisk Aktivitetsudvalg, opsamling
Den nye vejledning er undervejs. Og i den forbindelse, så beder DIF os om at
samarbejde med DASU i opgaven.
j) Uddannelsesudvalget Referat 01-12
Der er fra MX et nyt medlem af udvalget, Frode Sølvsteen. Udvalget har diskuteret
hvordan undervisningen i DMU skal gribes an, herunder om man kunne benytte elearning. Dette kommer dog ikke af sig selv, og der skal laves overslag over prisen.
Udvalget undersøger hvilke andre DIF-forbund som har erfaring med dette. Udvalget
har desuden besluttet at klubtræner 2 uddannelsen flyttes til efteråret, dels på grund
af for få tilmeldte, men også fordi det er et bedre tidspunkt. Der bliver lavet en
grenspecifik folder om uddannelsen, for bedre at få promoveret den.
Omkring miljøuddannelsen er det besluttet at, der skal arbejdes for 2 uddannede fra
hver klub. Til det sidste kursus har der været meget stor tilmelding.
Hvad angår klublederuddannelsen, så er det en høj prioritering. Det er en stor opgave
at få skubbet projektet ordentlig i gang. Baggrunden herfor, er at vores prisniveau er
relativt lavt i DMU. Hvis vi skal over i et koncept hvor klublederuddannelse bliver købt
i DIF, skal prisniveauet først undersøges. Når pakken bliver klar, blev det foreslået, at
klublederuddannelsen overgår til Bredde-udvalget, da det er en mere generel pakke,
som bliver et tilbud til klubberne.
k) Reglement og Juraudvalg ”miniseminar referat 21-11-11”
OH beskrev, at der bliver arbejdet for at få lavet reglementerne, så man kan se de
ændringer der bliver lavet i dem. Der er lavet et oplæg til hvordan der kan laves
ændringer i reglementerne, herunder en drejebog med datoer, hvor det beskrives
hvordan ændringer bliver lagt ind i nye standard-opsatte reglementer. Derefter skal
der findes et sted på en server, fx H-drev hos DMU, hvor masteren ligger. Det blev
diskuteret hvem som har ansvaret for at lægge reglementerne op. Det er
sportssekretæren/SK som har ansvaret for at de lægges op når de er færdige.
l) DMU’s Sikkerhedsudvalg Referat 01-12
Efter det første møde i udvalget er det tydeligt, at sikkerhedsområdet er en kæmpe
opgave, med meget vidtrækkende diskussioner. Det var dog kendetegnende, at
diskussionen ret hurtigt vender tilbage til klubledere, officials og dommere. Udover de
på forhånd udpegede medlemmer i udvalget, har DMU modtaget flere ansøgere
udvalgsarbejdet. Også flere med en sikkerhedsbaggrund. SME kommenterede, at det
var en god start, men også at der skal arbejdes med holdningsændringer i DMU.
Der arbejdes videre med den endelige struktur til endelig beslutning på HB 02-12.
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Information og opdatering fra Administrationen
Herunder information om det nye IT system, som blev lanceret til klubberne pr. 3.
januar. I løbet af den 1. måned har klubberne indberettet en del fejl, som løbende
bliver udbedret. Holdningen er generelt, at der har været mange fejl fra start, men at
systemet nok skal blive godt. Det nye forretningssystem er fra starten integreret med
online-løbstilmelding og licensbestilling, og i den kommende periode skal
kursusportalen lanceres.
Der bliver planlagt kursus til kasserer Øst/Vest i uge 12. Formentlig onsdag og torsdag
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KMM

den 21.-22. marts.
DMUs nye sportssekretær Kasper Darfelt er startet på DMUs kontor i december, og er
i den forløbne periode blevet introduceret i sportsgrenene. Desuden har Kasper haft
en væsentlig rolle i forhold til Dansk Motorsports Award, som blev afviklet den 1.
februar, hvor han effektivt har fungeret som tovholder på flere opgaver.
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DMU Handlingsplaner og Målsætninger 2012
Aktivitetsplanen blev gennemgået. Herunder blev det noteret at, der i starten af
februar afholdes et møde om et kommende DMU ATK-projekt med Team Danmark
konsulent Jens Meibom. Der er ansøgningsfrist på ATK-projektet den 17-02-12.
Desuden blev det kommenteret at der arbejdes på ansættelse af en miljøkonsulent
samt en marketings- og informationsmedarbejder.
For marketings- og informationsmedarbejderens vedkommende er det en klar
målsætning at vedkommende er ansat på DMU sekretariat fra og med maj måned.
De detaljerede planer og prioriteringer gennemgås på repræsentantskabsmødet
under ”DMU’s Strategi”
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Økonomi og Regnskab
Ved gennemgangen af regnskabet blev det noteret at årets driftsresultat udviser et
tilfredsstillende overskud tæt på det budgetterede.
Herefter blev enkeltpunkter i regnskabet gennemgået og regnskabet vil være endelig
afsluttet i uge 7 efter den eksterne revision.
Poul Hjort gennemgår regnskabet i forhold til MX-fonden – inden trykning.
Der skal afholdes et møde mellem de involverede kasserer før regnskabet endelig går i
tryk.
Regnskabet blev godkendt. Desuden blev debitorlisten gennemgået og det blev
besluttet at hensætte et væsentligt beløb til eventuelle tab på debitorer.
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DMU Organisationsudvikling – Tværgående Udvalg
På mødet blev oplæg/beskrivelser fra de tværgående udvalg: Marketingsudvalg,
Bredde – og Udvikling, Politisk Aktivitetsudvalg, Uddannelsesudvalg, Reglement og
Juraudvalget samt Sikkerhedsudvalg fremlagt og godkendt med få rettelser.
Formålet med oplæggene er at komme med forslag til de tværgående udvalgs roller,
kommissorium, kompetence og opgaver i 2012.
Disse beskrivelser vil danne grundlaget for 2012 samt blive gennemgået i detaljer på
kommende DMU Lederseminar som afvikles 21. april 2012. Seminaret afholdes for
alle i HB, SK og de udpegede udvalgsmedlemmer for at sikre den nødvendige
information omkring forventninger til 2012 samt organisationen som helhed.
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DMU’s Udviklingsaktiviteter 2012
Der er flere tiltag i gang og speciel fokus på Åbent Hus aktiviteterne hvor der i 2012 vil
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blive udarbejdet det nødvendige materiale til klubberne (pressemeddelelser,
plakatforslag, billedarkiv o.s.v.).
Endelig information udsendes medio februar og præsenteres nærmere på
Repræsentantskabsmødet.
For at fremme tilgangen til den enkelte sportsgren blev det besluttet at alle nye
kørere i DMU under 14 år i 2012 modtager et års frilicens.
Nødvendig information lægges på hjemmesiden snarest.

NM
KMM
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Kommunikation og Informationsstrategi og Aktiviteter 2012
Det må konstateres at DMU’s information og kommunikation kan blive bedre og i den
forbindelse skal der indføres nye tiltag allerede i 2012 omkring New Media.
Det er besluttet at tage et møde med WOCO om disse muligheder da de har fået
mange erfaringer fra de store events i 2012 og hvordan man når den enkelte
målgruppe.
I løbet af 2012 er der budgetsat midler til en ny hjemmeside. I den forbindelse vil det
være nærliggende at se på hvorledes en ny hjemmeside kan spille sammen med nye
medier. I Road Racing er der en facebook-side med en DMU moderator. Road Racing
benytter siden til at lægge nyheder ind og går regelmæssigt ind og kommenterer. I
DMU regi er der pt. facebook-sider for: Speedway-ligaen, DM-A (motocross), Road
Racing (generel), BMX (generel) – men en mere ”officiel strategi” vil blive udarbejdet
til næste HB møde samt præsenteret på Repræsentantskabsmødet.
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Repræsentantskabsmøde 2012
HB gennemgik antallet af kandidater samt indkomne forslag. Herunder beretninger
osv.
Forslag til kontingentstigning 2013 blev gennemgået og godkendt med den ændring,
at foregående års indeks bruges i det aktuelle år uden yderlig tilretning.
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KMM/JB

OH

DMU Code of Conduct – Frivillig leder i DMU
Det er vigtigt at vi i DMU værner om de frivillige ledere og specielt sikrer at der er den
nødvendige gensidige respekt omkring det at være frivillige leder.
Der har gennem de senere år været eksempler på at enkeltsager bliver bragt ud af
proportioner og at den enkelte leder oplever hårde ytringer som ikke er acceptable.
Dette er naturligvis konflikter som altid kan opstå, men der er enighed i HB om at
DMU (HB/SK/Udvalg/Klubber og enkeltpersoner) skal være bedre til at håndtere disse
sager, således at enkeltsager ikke medfører personlige problemer og med en mulig
konsekvens at den frivillige leder stopper arbejdet for DMU. Der er også enighed om
at vi skal være bedre og hurtigere til at gribe ind inden den enkelte sag udvikles til en
konflikt.
Med udgangspunkt i debatten iværksættes følgende aktiviteter i 2012:
• DMU Lederseminar, hvor blandt andet samarbejde, værdier, ansvar og
kompetencer præsenteres og drøftes med alle i HB, SK og udvalg. Ligeledes en
drøftelse af hvordan vi sikrer det optimale samarbejde og undgår konflikter.
Eksterne indlæg forberedes.
• Ved konflikter vil DMU som første tiltag fremover anvende en mediatormodel som er etablering af en dialog mellem de implicerede for at løse
konflikten. Dette skal drøftes nærmere med DIF om anvendelse af eksterne
mediatorer.
• Der udarbejdes reglementsforslag til mere præcise sanktioner for HB/SK i
forbindelse med disse sager til Repræsentantskabsmødet 2013.
JB

Opgaverne lægges i FU og Politisk Aktivitetsudvalg.
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Danish Motorsports Award 2012
Det var et stort og flot show som for alvor har flyttet DMU I en meget positive retning
og dette giver store muligheder for de kommende Awards. Samarbejdet med DASU
var også perfekt.
Der afvikles opfølgningsmøde snarest og tiltag til 2013 drøftes på kommende HB
Møder.

KMM/HJB

Næste møde
Afholdes fredag den 2. marts 2012 i Horsens kl. 18.00
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