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Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens 
 
Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, 
 Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,  
 Jette Heitmann, Hugo Lyse Nielsen, Kenneth Majkjær Mikkelsen, Søren Normann  
 Andersen og Jan Rodtwitt 
 
 
Henrik Nørgaard bød velkommen til mødet. Det er efterhånden en tradition, at kontorets medarbej-
dere deltager i dette HB-møde, der ligger i forbindelse med DMUs repræsentantskabsmøder. En 
god tradition, vi gerne vil holde fast i. 
 
 
1) Referater 
 a) HB 1/06: 8) Internationalt, status indstillinger, Niels Munk gjorde indsigelse mod referatets 

ordlyd, den endelige tekst i forhold til det af Jan Rodtwitt udsendte udkast. Niels Munk 
fandt, at det i referatet skrevne ikke svarede til det på mødet reelt aftalte. Niels Munk øn-
skede, at det klarere fremgik, at det på HB-mødet blev aftalt, at Henrik Nørgaard og Niels 
Munk ville mødes med de 2 delegater, der ønskedes udskiftet, og at mødet skulle afholdes 
i løbet af kort tid. Det blev samtidig aftalt, at der skulle laves en skriftlig invitation til mødet 
med underretning om status for udpegningssituationen. Indsigelsen blev taget til efterret-
ning, og referatteksten korrigeres til følgende:  
” 8) Internationalt  
a) Status indstillinger til udpegninger i 2006 i UEM & FIM: SD Speedway har udtrykt øn- 

  ske om, at de 2 nuværende DMU-delegater i track racing (FIM & UEM) erstattes med nye 
personer. I den forbindelse vil Henrik Nørgaard og Niels Munk inden for kort tid mødes med 
de 2 nuværende delegater. Der laves en skriftlig invitation til mødet, hvori gives meddelelse 
om situationen omkring udpegningerne.” 

   
Arbejdsgangen i forbindelse med tilretning af referater blev drøftet. Det blev aftalt, at i til-
fælde af rettelser til et referatudkast af større betydning, fremsendes referatet på ny til HB-
medlemmer for eventuelle kommentarer. Samtidig blev det understreget, at HBs medlem-
mer altid skal give en aktiv tilbagemelding til referatudkast. 

  Med disse bemærkninger blev referatet godkendt. 
 b) Motocross 1/06: 2) Diverse referater, Peter Guldberg Johansens bemærkning om penge-

strømmene fra licensindbetaling blev drøftet. HB tog bemærkningen til efterretning og øn-
sker at repetere, at der er fuld åbenhed og klarhed herom.  6) Kørerrepræsentant, Spørgs-
målet om udenlandske microkøreres deltagelse drejer sig udelukkende om deltagelse i offi-
cielle DM løb, ikke andre løbstyper. Referatet godkendt. 

 c) Speedway 1/06: Referatet godkendt. 
 d) Road Racing 7/05: Referatet godkendt. 

e) BMX 1/06: Referatet godkendt 
     f) Internt notat fra HB-møde d. 15.02.2006: Notatet fra mødet, som alene omhandlede 

DMUs indstilling af kandidater til gen- eller nyudpegning til FIMs og UEMs Track Racing 
kommissioner, blev taget til efterretning. 

g) Aktivitetslisten: Aktivitetslisten blev gennemgået, enkelte punkter nærmere drøftet, herun-
der: 5) Konkret forslag til registrering af varevogne under 4 ts var ikke udarbejdet endnu, 
men kommer til HB-møde 3/06. 6) MOs aktivitetsbudget, dialogen herom føres, og bliver 
bundet op på den kommende 2-års plan. 11 og 12) Oplæg til UbUs og MOs arbejde blev 
drøftet. Det blev konkluderet, at det er 2 forskellige aktiviteter, hvorimellem der er visse sy-
nergier. Oplæg til begge områder følger i løbet af 1. halvdel af 2006. Steen Fredsøe tager 
en dialog med de 3 motoriserede Sportsdivisioner for at informere om MOs ideer, initiativer 

  og aktiviteter. Herefter kommer en eventuel tilretning af samarbejdet til og med SDB’erne.  
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1) g) Aktivitetslisten, fortsat: 
  UbU, se under oplægget fra Erling Christiansen om det organisatoriske. Blev separat drøf-

tet under punkt 4. 13) Udarbejdelse af projektplaner for E&M pilotprojekter, er på vej.  14) 
Peter Hansen havde af personlige årsager måttet aflyse et aftalt møde. Nyt møde med 
DMCU kommer medio marts.  15) Anbefalinger til mulige tiltag i forbindelse med forsikring 
og ansvarsfraskrivelse er under udarbejdelse i Sportsdivisionerne, og kommer i detaljeret 
form i løbet af foråret 2006. 
 

2) Repræsentantskabsmøder 
 a) DMU 
  ◘ Valg: Kandidaterne opstillet til de forskellige poster, der skal vælges på lørdagens mø-

de, blev gennemgået. 
Der var ingen kandidat opstillet til suppleantposten. Holsted Speedway Klub havde 
mundtligt oplyst, at Hans-Chr. Schack var villig til at stille op igen, men klubben havde 
ikke fået hans kandidatur anmeldt. HB ønskede ikke at afvige fra Vedtægternes be-
stemmelser om opstilling af kandidater, hvorfor man ikke ville anmode repræsentant-
skabet om at dispensere herfra. 

  ◘ Forslag:  
1) fremsat af Aarhus Motor Klub blev drøftet. Et af Jan Rodtwitt udarbejdet udkast til 
ændringsforslag blev ligeledes drøftet. HB godkendte, at sidstnævnte stilles som æn-
dringsforslag, da samme mere tydeligt præciserer DMUs kontingentkategorier, men 
fastholder ideen bag AMKs forslag. 
2) fremsat af Herning Motocross, HB anbefalede, at forslaget forkastes, idet det vil af-
korte den periode, man har til at forberede denne vigtige weekend. At lægge repræsen-
tantskabsmøderne i februar vil endvidere kunne kollidere med skolernes vinterferie. 
3) fremsat af Road Racing Fyn, HB fandt, at samme er en unødvendig restriktion og at 
forslaget bør afvises. 
4) fremsat af Sports Motorklubben Gandrup, fandt HB er relevant og kunne i princippet 
godt gå ind for samme, forudsat der er en årlig forfaldsdato, fx 31.10, således at et li-
cens gælder 3 år fra udstedelsen frem til den 31.10 det 3. år. Dog arbejdes der allerede 
nu med en modernisering af officialslicenssystemet, hvorfor man ville anbefale, at en 
behandling afventer denne revision af licenssystemet. I løbet af nogle måneder vil HB 
komme med oplæg hertil. 

   5) Sportsmotorklubben Odin, HB fandt ikke forslaget relevant og anbefalede, at samme 
forkastes. 

  ◘ Formandens beretning blev omdelt. 
 b) Sportsdivisionerne, valg og forslag 
  ◘ BMX, dagsorden gennemgået. 
  ◘ Motocross, dagsorden gennemgået. 
  ◘ Road Racing, dagsorden gennemgået. 

  ◘ Speedway, forslag 3 fremsat af Sportsdivisionen: Forslaget og principperne bag sam-
me, udpegning af personer til indstilling til kommissioner i FIM og UEM, blev drøftet. Ni-
els Munk Nielsen fandt det relevant at stille forslaget i speedways repræsentantskab. 
HB fandt derimod forslaget uhensigtsmæssigt, idet det anmoder repræsentantskabet 
om at tage stilling til et spørgsmål på et område, hvor det ikke har beslutningskompe-
tence. SDB Speedway må afgøre, om man ønsker at opretholde forslaget.eller følge 
HBs henstilling om at trække forslaget.  

c) Festmiddagen lørdag aften, program, indhold og deltagerantal (170 personer) blev gen-
nemgået. 

 
3) DMUs Elitesatsning 

EU-møde 1/06 d. 22. februar: Referatet blev gennemgået. RR 2006 satsningsmidler på  
190.000 kr. forventes frigivet af FU. Det samme gælder, efter fremlæggelse af den ønskede 
dokumentation, anvendelsen af overskudsmidler fra 2005. Referatet blev godkendt. 
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4) Uddannelse & Bredde 
 Et af Erling Christiansen udarbejdet forslag til UbUs fremtidige struktur blev drøftet. Den struk-

tur, der i dag findes, fungerer ikke efter hensigten. Derfor dette forslag til ny struktur. 
Det er vigtigt, at Sportsdivisionerne også tager stilling til forslaget, da de er en del af samar-
bejdet. Oplægget kan betragtes som et konkret indspil fra UbUs formand til drøftelse i 
SDB’erne. 

 Det er ønskeligt, at der kommer en hurtig tilbagemelding herfra. 
 Niels Munk kommenterede til forslaget, at SD’erne ønsker at have spillerum til at komme med  

  deres udspil til området og ikke på forhånd være bundet af Erling Christiansens oplæg. Det 
blev konkluderet, at SDB’erne i løbet af ca. 1 måned kommer med deres kommenterende ind-
spil vedrørende UbUs struktur og virkeområde. 
Den administrative støtte til UbUs arbejde blev ligeledes drøftet. FU vender tilbage med oplæg 
hertil. 

 
5) Event & Marketing 
 a) Rambøll Management analysen: Workshoppen d. 15.02.2006 var et spændende møde, 

hvor analysen blev gennemgået i detaljer og hvor deltagerne også fik mulighed for at give 
input til det endelige resultat. 

 b) Slutrapport fra Rambøll: Samme er modtaget og danner grundlaget for DMUs eget videre 
arbejde. 

 c) Dato for Rambølls ”afleveringsforretning”: Denne blev aftalt til torsdag den 23. marts kl. 
18.00 i Middelfart. Udover HB deltager Jan Rodtwitt og Kenneth Majkjær Mikkelsen. 
 

6) DMUs Vision & Strategi 
Med udarbejdelsen af pamfletten er dette projekt afsluttet. Pamfletten er resultatet af det ene 
af de 2 store ’kørende’ projekter i DMU. Den indeholder det samlede materiale, inkl. handlin-
gerne som er resultat af de opstillede mål. Pamfletten bliver omdelt til repræsentantskabet lør-
dag og søndag, samt udsendt til klubber ved førstkommende klubudsendelse. 

 
7) Diverse sager 
 a) Maskinkort i Motocross: Der er intet nyt. Vi afventer et snarligt kommende møde mellem 

Peter Hansen og DMCU. 
Det er af DMCU skriftligt bekræftet, at DMU kørere ikke skal stille med Maskinkort i forbin-
delse med fælles træninger og løbsarrangementer i DMCU regi. 

 b) Classic: Det ’rumler’ i Classic foreningen, bl.a. omkring DMUs licenspriser, som man anser 
for høje sammenlignet fx med priserne i DMCU.  
Man kan ikke forvente, at løser man licens i en anden organisation, kan man fortsat bibe-
holde de muligheder og rettigheder, som licens i DMU medfører.  
Forholdet blev drøftet, de forskellige aspekter blev vendt. 
HB konkluderede, at man ikke ønsker at give denne del af DMUs udøvere en særstatus el-
ler ændre de generelle betingelser for udøvelse af sporten. 

 c) DMCU: Der synes at være tiltag i gang fra enkeltpersoner i DMCUs bestyrelseskreds, som 
kunne minde om forsøg på strandhugst i DMU og blandt DMUs klubber. 
DMU vil gøre det klart, at sådanne tiltag er uacceptable og må stoppe her og nu. I modsat 
fald kan samarbejdsaftalen DMU/DMCU ikke fornyes. 
Peter Hansen tager sagen op på et snarligt møde med DMCUs ledelse. 

 d) Reglementsrettelse: I Alment reglement side 22, kontrolmåling efter et stævne, er teksten 
forkert og skal rettes. Steen Fredsøe Sørensen udarbejder endelig tekst hertil. Denne skal 
offentliggøres i MotorBladet samt på DMUs hjemmeside. 
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8) Internationalt 

 a) Status indstillinger til udpegninger i 2006 i UEM & FIM: Status, bl.a. på basis af det på 
HB-mødet den 15. februar besluttede, blev gennemgået. Peter Hansen ønsker at stille op 
som kandidat til CMS, FIMs Motocross Kommission. Dette blev godkendt af HB. Steen 
Fredsøe Sørensen har tidligere udtrykt ønske om at kandidere til UEMs Miljøkommission. 
Steen finder dog p. t., at han bør prioritere sine nationale opgaver. 

   
  Kandidatlisten ser herefter således ud: 

 
 FIM: 

• Jørgen Jensen indstilles til genudpegning i FIMs Track Racing kommission, CCP 
• Per Ipland indstilles til genudpegning i FIMs Track Racing kommission, CCP 
• Peter Hansen indstilles til nyudpegning i FIMs Motocross kommission, CMS 
• Niels Hansen indstilles til genudpegning i FIMs Touring kommission, CML. DMU afven-

ter dog bekræftelse fra DMC. 
• Finn Kronborg-Mazanti, indstilles til genudpegning i FIMs Road Safety kommission,, 

CMT. DMU afventer dog bekræftelse fra DMC 
  
 UEM: 

• Erling Christiansen indstilles til genudpegning i UEMs Motocross kommission 
• Ejgil Solkær indstilles til genudpegning i UEMs Road Racing kommission 
• Kjeld Lund indstilles til genudpegning i UEMs Track Racing kommission 
• Finn Kronborg-Mazanti indstilles til genudpegning i UEMs Road Safety kommission. 

Samme afventer dog bekræftelse fra DMC. 
 
 b) Nordisk: Intet at berette fra det nordiske samarbejde på motorcykelfronten. 

Pia Buth Rasmussen oplyste, at der afholdes Nordisk møde i BMX i weekenden 25./26. 
marts, hvor Jan Groth deltager. 

 c) UCI: UEC møde blev afholdt for nylig. Man har taget Pia Buth Rasmussens skrivelse om 
forholdene for afholdelse af EM runderne til efterretning. Man har således strammet væ-
sentligt op omkring aftalen med arrangørerne, banesyn etc. 
UCI indfører fra 2007 fast dato for afholdelse af nationale mesterskaber. Disse vil fremover 
også give points til rankinglisten. De nationale mesterskaber bliver således koblet sammen 
med den internationale kalender. 

 d) UEM: UEM/FIM licens sagen samt præsidentafgangen i Motocross Kommissionen af 2 
gange blev vendt. UEMs Executive Board har ved et møde d. 18. februar udpeget kommis-
sionsmedlemmet Romain Frast som midlertidig præsident frem til kongressen i juli.  
Erling Christiansen forventes stillet op til denne post. Der er valg/udpegning til alle poster i 
UEM i år. 

 e) FIM: Enkelte forhold fra Conference Meetings i februar blev drøftet, herunder tildelingen af 
Grand Final 2007 samt junior semifinalen, begge til afholdelse i Vojens. 
Henrik Nørgaard forklarede baggrunden for, hvorfor løbet blev taget hjem til afholdelse på 
Vojens Speedway Center. Fra FIMs side var det et spørgsmål om, at skulle Grand Final kø-
res i Danmark, skal det køres i Vojens. Ellers ville løbet blive givet til anden nation.  

 
9) Sekretariatsrunden 

Under dette punkt orienterede sekretariatet om opstart og forløb af DMUs nye on-line beta-
lingssystem (licenser og løbstilmelding i Motocross) og afregning med klubber, samt øvrige 
nye IT-tiltag 
Kenneth Mikkelsen supplerede med, at on-line systemerne er en lettelse for kørere og for 
klubber. Tilmeldingen kræver samtidig at man skal være meget stram og eksakt med sin ka-
lender og med eventuelle ændringer. 
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9) Sekretariatsrunden, fortsat: 

Der forventes ca. 12.000 tilmeldinger årligt i motocross, 50-70 % forventes at ske via dette nye 
system. Personer, der ikke har et kreditkort, kan ikke benytte systemet. Det er begrænsnin-
gen, men man kan også tilmelde sig direkte til klubben uden om systemet. 
Ny WEB master i Motocross, Martin W. Knudsen. Martin er allerede i funktion. 
 
Jan Rodtwitt oplyste, at det koster mere tid på kontoret at administrere on-line systemerne, 
dette lever vi med, når vi samtidig kan se fordelene for klubber og kørere. 

 
Teksten i forkortede tillægsregler drøftet – i forhold til anmeldelse via on-line systemet kontra 
anmeldelse via giro direkte til klubben. 
BMX har ønske om at kunne klubtilmelde. Pia Buth Rasmussen og Kenneth Mikkelsen drøfter 
muligheder og udvikling af et sådant tiltag. 
 
Tillægsregler på nettet blev drøftet. Systemudviklingen kører via DIF – og deres ressourcer til 
dette område er knappe. Vi overvejer i stedet selv at udvikle et system. 
Systemet skal kobles sammen med kalenderen for at virke optimalt. 
 
Dommerbeklædning – det er nu, det kører, men der mangler stadig mange bestillinger. 
 

10) Eventuelt 
 Der blev ikke drøftet emner under dette punkt. 
 
 
 
Referent: Jan Rodtwitt 
Udsendt den 23. marts 2006 


