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 Hovedbestyrelsen 
 
 
Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia 
 
 
Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, 
   Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan  
   Rodtwitt 
 
 
1) Udpegning af 
 a) Næstformand: Erling Christiansen blev genudpeget som næstformand. 
 b) Elitekoordinator: Steen Fredsøe Sørensen blev genudpeget som elitekoordinator. 
 
2) Udpegning af øvrige Koordinatorer 

a) Uddannelse & Bredde: Erling Christiansen blev genudpeget. 
b) Doping: Dennis Lybech blev genudpeget. 
c) Miljø: Steen Fredsøe Sørensen blev genudpeget. 
d) Økonomi: Henrik Nørgaard blev genudpeget. 
e) PR og Kommunikation: Denne post er fortsat vakant. En eventuel udpegning af 

koordinator afhænger af den fortsatte udvikling i Event & Marketing. 
 
3) Referater 

a) HB 1/05: Referatet godkendt. 
b) FU 2/05: Referatet taget til efterretning. 
c) SD Motocross 2/05: 7) Landstræneren: Det første afsnit under dette punkt er forkert 

refereret. Team Danmark har ikke pålagt Bjarne Sjøholm at tage på træningslejr. 
Træningslejren i Sydeuropa er en aktivitet tilrettelagt af landstræneren. 10) DM – støj-
måling: SD Motocross’ ønsker til støjmålinger i 2005 blev drøftet med MOs støjkoordinator 
Ejgil Solkær i efteråret 2004. Den igangsatte måleplan for 2005 er ikke er i overensstem-
melse med disse drøftelser. Man har fra SD Motocross ønsket en række målinger før 
selve sæsonen går i gang, således at man giver kørerne mulighed for at forudteste også 
denne del af udstyret. HB er enig heri og forventer samme korrigeret til næste sæson. 14) 
Eventuelt: HB er enig i udmeldingen, at man skal være varsom med, hvad og på hvilke 
hjemmesider man som SDB-medlem lægger input. Men HB ønsker gerne retningslinien 
strammet, således at diverse hjemmesider ikke benyttes til at formidle officielle budska-
ber. Man bør i stedet og udelukkende benytte de officielle kommunikationskanaler 
(referater, Motor Bladet, www.dmusport.dk, pressemeddelelser fra DMU). 
SD Motocross er ikke tilfreds med DMUs hjemmeside, idet der er for få muligheder for at 
arbejde på sitet, når Kenneth Majkjær Mikkelsen fx holder ferie.  
Der var enighed om problemstillingen, og løsningen er, at der skal findes en ”redaktør”, 
som kan bistå med og have fuld access til up-load af nyheder på sitet. Peter Hansen 
arbejder sammen med Kenneth Mikkelsen på at finde en sådan redaktør til at bistå med at 
vedligeholde DMUs MX-site. 
Erling Christiansen undrede sig over, at Mini/Microudvalget benytter Cross Danmarks 
hjemmeside som informationskanal. Samtidig fandt han, at den fremgangsmåde, man har 
benyttet ved reglementsændringer, ikke er korrekt. Reglementsændringer bør godkendes 
af Sportsdivisionsbestyrelsen, før disse offentliggøres. Peter Hansen er opmærksom på 
problemet og bekræftede, at proceduren er ændret – og der vil ikke ske gentagelser. 
Mini/Micro udvalgets kategorisering af A/B/C mini/micro baner blev drøftet. Dette er 
identisk til sagen om reglementsændringer. Det er ikke korrekt, at Mini/Micro udvalget 
selvstændigt håndterer sådanne tiltag. Peter Hansen bekræftede, at også dette er 
stoppet. Tiltaget er overtaget af SD Motocross, som arbejder videre med oplægget. 
Referatet godkendt. 

http://www.dmusport.dk/


 

 Referat fra HB-møde 2/05 d. 11. maj Side 2 af 5 

3) d) SD Speedway 2/05: Referatet godkendt. 
e) SD Road Racing 1/05: 2) Det under dette punkt nævnte ønskede møde med Henrik 

Nørgaard og Jan Rodtwitt om forskellige forhold vedr. elitesatsningen er fortsat aktuelt. 
Steen Fredsøe skal som Elitekoordinator også deltage. Jan Rodtwitt kommer med 
datoforslag. 

 Referatet godkendt. 
SD Road Racing 2/05: 9) Challenge 2005: kontrakten er stadig ikke underskrevet af 
parterne til trods for, at første afdeling allerede er afviklet. HB finder det stærkt 
utilfredsstillende, at det formelle aftaleforhold ikke er på plads endnu. 11) Eventuelt: 
Midlerne afsat til udsendelse af jurymedlemmer ønskes konverteret til indkøb af 
vægtudstyr. Forslag til budgetændring kommer snarest. 
Referatet godkendt. 

f) SD BMX 1/05: Referatet godkendt. 
SD BMX 2/05: Pia Buth Rasmussen påtalte, at sekretariatet i nogle tilfælde er for længe 
om at få færdiggjort og udsendt referater. Dette er ikke tilfredsstillende. Jan Rodtwitt tager 
sagen op.  
Referatet godkendt. 

g) Aktivitetslisten: Listen gennemgået, enkelte punkter kommenteret, herunder 2) regle-
menter, der synes at optræde forskellige aldersgrænser i de forskellige grene. Skal tilret-
tes. EC tager sig af sagen. 4) Kasse- og varevogne, Dennis Lybech arbejder med sagen, 
kommer med skriftlig kommentar omkring forholdet inkl. en basisinformation omkring regi-
streringsforhold. 7) BMX Sponsorsøgning: Pia Buth Rasmussen oplyste, at aftalen med 
firmaet Clock Work er afsluttet uden resultat. Man har ikke kunnet levere det ønskede pro-
dukt. DMU er holdt økonomisk skadesløs. SD BMX arbejder videre med andre mulige le-
verandører.  

  
4) Økonomi 
 a) Regnskaber første kvartal 2005: Balancerne blev kort gennemgået. Der var ingen 

bemærkninger til samme. 
 b) Rapporten ’Observationer og kommentarer til regnskabet for 1.kvartal’: Rapporten 

blev gennemgået. Der var enkelte steder konstateret overskridelser i forhold til budgettet.  
  Jan Rodtwitt oplyste, at den på HB-møde drøftede og ændrede kompetence for 

sekretariatet i forhold til budgetopfølgningen for Sportsdivisionerne allerede var positivt 
udmøntet. I stedet for at stille spørgsmål gør samarbejdet med SD-formændene på dette 
område nu, at der i kvartalsrapporten kan fremsættes uddybende kommentarer i stedet for 
spørgsmål, der efterfølgende skal besvares.  

 c) Ansøgninger om underskudsgaranti:  
� Fredericia Motor Klub – DM-finalen i Speedway 2005 – ansøgningen er af SD 

Speedway og af Forretningsudvalget blevet afslået med den begrundelse, at løbet blev 
ansøgt på kendte betingelser i et ansøgerfelt med adskillige klubber. Desuden har 
DM’et gennem de seneste år givet arrangøren et pænt overskud. 

� Grindsted Speedway Klub – Speedway landskamp i 2005 – ansøgningen er af SD 
Speedway og af Forretningsudvalget blevet afslået med den begrundelse, at løbet er af 
mindre betydende karakter, som klubben selv ønsker at gøre noget større ud af. 
Samtidig findes det ikke, at størrelsen af den ønskede garanti svarer til de faktiske 
udgifter ved et sådant arrangement. 

� Outrup Speedway Club – U19 EM Semifinale i 2004 – Ansøgningen er af SD 
Speedway og af Forretningsudvalget blevet imødekommet med 10.000 kr.  

� Holsted Speedway Klub – U21 VM semifinale for hold i 2005 – denne ansøgning er 
fortsat under behandling, da der mangler visse oplysninger.  
Jan Rodtwitt kontakter HSK direkte for supplerende information.  
SD Speedway har været af den opfattelse, at hvis den ansøgte garanti godkendes, er 
det et anliggende for DMUs hovedkasse at yde garantien. HB besluttede, at der, i fald 
denne garanti skal ydes, bliver tale om den normale 50/50 fordeling mellem 
Hovedkassen og Sportsdivisionen. 
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4) d) Mellemregning klubber: Jan Rodtwitt gav en statusmelding om mellemregning 
  med klubber inkl. de få klubber med stor gæld til DMU. Dette blev taget til efterretning. 
 
5) Klublederseminaret d. 5. marts 
 a) Evaluering og det videre arbejde: 

� Miljø: Udmærket fremlæggelse, ingen yderligere kommentarer. 
� BMX: Godt og positivt møde om Danish Indoor, som gav nyt i forholdet til klubberne. 
� Event & Marketing: En statusmelding – information om indholdet af dette tiltag. Der 

synes forståelse blandt klubberne for værdien af tiltaget. Et mandat til at gå videre. 
� Vision & Strategi: Bearbejdelse af svarmaterialet pågår i samarbejde med DIF. 

Arbejdsgruppen melder tilbage til HB. 
 
6) Repræsentantskabsmøder d. 6. marts 
 a) Opfølgning forløb, valg, forslag: Der var ingen kommentarer at knytte til dette punkt. 
 b) Referater: Det blev konstateret at der forelå referater fra alle undtagen Road Racing 

repræsentantskabsmødet. 
  Referat fra Speedways ekstraordinære repræsentantskabsmøde forelå også. 
 c) Repræsentantskabsmøder 2006: DMUs repræsentantskabsmøde afholdes i 2006 

lørdag eftermiddag. Dette betyder, der ikke vil være plads til et Klublederseminar af 
hidtidig type denne weekend. SD repræsentantskabsmøderne afholdes søndag 
formiddag. 

  HB- og SDB medlemmerne bedes lægge hjernen i blød og komme med forslag og ideer 
til, hvordan weekenden får et samlet bredere indhold. Måske kan lørdag aften ”løftes” ved 
at indeholde overrækkelse af fortjensttegn og andre udmærkelser.  

   
7) DMUs Elitesatsning 

a) Referat fra Arbejdsgruppemøde 1/05: Referatet taget til efterretning. 
b) Notat fra særskilt møde i HB d. 4. marts: Notatet taget til efterretning. 
c) Ny landstræner i Speedway: Eliteudvalget har indstillet Jan Stæchmann til stillingen som 

landstræner i Speedway. Steen Fredsøe Sørensen orienterede om forløbet, stillingsop-
slaget, udvælgelsen af mulige kandidater, samt runden med ansættelsessamtaler. Der var 
i ansættelsesudvalget, hvori også Team Danmark har været repræsenteret, enstemmig-
hed om, at Jan Stæchmann er den rigtige kandidat. 

 HB godkendte på anbefaling fra Eliteudvalget indstillingen. 
 Jan Stæchmann starter med det samme. 
d) Ny samarbejdsaftale med TD 2005-2008: Steen Fredsøe orienterede om arbejdet med 

en ny samarbejdsaftale. Denne ønskes af TD igangsat nu. Samme er et større værk, da 
den også indeholder 4-årige budgetter. Det vil for DMU kræve et grundigt arbejde for at 
kunne lægge realistiske budgetter dækkende denne periode. Steen Fredsøe foreslog at 
afholde grenvise møder, hvor man drøfter grenens aktiviteter i elitesatsningen de kom-
mende 4 år. TD ønsker, at de nye aftaler dækker en olympiade, hvorfor perioden er 2005-
2008, selv om DMU allerede har en aftale dækkende 2005. 
Vi går i gang med at bearbejde materialet – i første omgang i Eliteudvalget. 

 TD konsulent Poul Jenker skal inddrages i arbejdet på så tidligt et tidspunkt, som muligt. 
Materialet om DIF/TD udviklingspuljen fordeles til EU bl.a. med henblik på at undersøge 
muligheden for evt. at få en fornyet RR satsning i gang ad denne vej. 
EU-møde blev aftalt til 02.06.05 på Hejse Kro kl. 16.40. TD samarbejdsaftalen som den 
ligger nu, udsendes.+ materialet fra DIF/TD. 

e) RR Udviklingsprojekt: Budgetoplæg modtaget for 2005. Dette skal tages op i Eliteudval-
get og behandles her. Herefter skal FU/HB endelig godkende projektet og frigive midlerne.  

f) DMUs Teambus: Det var ikke muligt at give en status på registrering og forventede drifts-  
 omkostninger, da der fortsat mangler bilagsmateriale fra teamet. Jan Rodtwitt rykker. 
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8) Miljø 
 a) Status den nye vejledning: Miljøstyrelsen har meldt klart ud, at man ikke ønsker at  

efterkomme DIFs, DASUs og DMUs ønsker til ændringer. Materialet ligger til drøftelse på 
folketingspolitisk niveau. Vi holder os tæt orienteret om forløbet. 

 b) Andet: Hugo Nielsen arbejder videre med diverse sager inkl. regionplanudkast, der er i 
høring. Disse er ikke motorsporten vel stemt alle steder. 

  Niels Munk og Hugo Nielsen deltog i en høring i Gandrup om etablering af en speedway 
bane. Kritikkerne af projektet blev på mødet overbevist om, at deres betænkeligheder ikke 
holder, at man sagtens kan have en bane uden store gener for nærmiljøet. Der var lavet 
nogle spændende konstruktioner, der kan reducere støjgenerne ved nærmeste naboer. 
En meget positiv oplevelse. 

  Der er igen opstået problemer på banen i Fjelsted, hvor klubben ikke har levet op til 
betingelserne i banens miljøgodkendelse. HB fandt dette utilfredsstillende, ihukommende 
at banen har en tilladelse til at støje op til 12dB(A) over vejledningens tal, som er kommet 
i stand ved et tæt samarbejde mellem DMU, amt og kommune. DMUs Miljøsektion er 
koblet på sagen. 

 
9) Diverse sager 
 a) Indstilling fra Priskomiteen for tildeling af DMU Fortjensttegn: HB godkendte, at 

priskomiteens mandat bliver gjort permanent. Samtidig godkendte HB, at Poul Tirsgaard 
afløser Peter Hansen som medlem af komitéen.. 

 b) Skrivelse fra Erling Christiansen vedr. transponderleje Motocross stævner: Med 
indførelse af transpondertidstagning i A og B klasserne, men endnu ikke i C klasserne har 
dette medført, at klubberne i arrangementer, hvor der er deltagelse i alle 3 klasser, enten 
skal køre med 2 tidtagningssystemer (et med transpondere og et med manuel tidtagning), 
hvilket er en stor ressourcemæssig belastning for klubben eller alternativt leje transpon-
dere til kørerne i C klasserne. Den leje, man til SD Motocross skal betale herfor, dækkes 
dog ikke ind af disse køreres deltagergebyr. Der var i HB forståelse for problemstillingen, 
og opfordrede SD Motocross til at gennemgå sin politik omkring udlejning af divisionens 
50 udlejningstranspondere med henblik på en omkostningsreduktion. 

  I samme skrivelse refererer Erling Christiansen til, at lejen for disse transpondere ved 
internationale arrangementer, fx EM’erne på dansk jord også er for høj. Også dette 
spørgsmål blev henvist til fornyet overvejelse i SD Motocross.  

  Jan Rodtwitt tilbød sammen med Peter Hansen at gå i dybden med prispolitik, finansiering 
og afskrivningsprofil for de 50 udlejningstranspondere, for at se, om der er mulighed for at 
ændre samme. Dette blev taget til efterretning af HB. 

 c) Indførelse af Maskinkort i Motocross: Et fremlagt materiale, der indebærer accept fra 
DMU til indførelse af ”Maskinkort” på et sæt nærmere betingelser blev gennemgået og 
taget til efterretning. Vi rykker Motorcykel Importør Foreningen for status i sagen. Det er 
en betingelse for en aftale, at denne også tiltrædes af DMCU. 

 d) Beklædning til dommere/andre: En model af den foreslåede jakke blev forevist.  
  HB fandt forholdet jakke/pris/kvalitet i orden. 

Indkøb af jakker er ikke budgetteret i 2005, hvorfor samme først kan effektueres i 2006.  
Det blev konkluderet, at udgiften (såvel til anskaffelse som til vedligehold af ordningen) 
afholdes af Sportsdivisionerne, som skal inkludere samme i 2006- og følgende budgetter. 
For 2006 accepteres en ekstraordinær budgetudvidelse i denne forbindelse. 
Det blev ligeledes konkluderet, at der ikke skal trykkes ’dommer’ eller andet på ryggen af 
jakken, DMUs logo og personnavn trykkes på forsiden. 
Det skal undersøges, om jakken skal suppleres med en skjorte, Peter Hansen undersøger 
priser. 

 e) Indvielse af ny BMX bane i København søndag d. 29. maj: Københavns BMX har gjort 
et kæmpe arbejde for at få denne bane op at stå. Det forventes, at diverse notabiliteter fra 
Ørestadsselskabet, Københavns Kommune og DIF deltager i indvielsen. Derfor bør DMUs 
politiske ledelse være repræsenteret. HB koordinerer sin deltagelse. 
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9) f) Ansøgning fra 3 nye klubber: Faaborg Motocross Klub, Road-Race.dk og  
  Pocketbike Klub Fyn har alle søgt om optagelse: HB tog disse ansøgninger til efterretning. 
 
10) DIF & TEAM DANMARK 
 a) DIFs Årsmøde d. 30. april: Henrik Nørgaard, Pia Buth Rasmussen og Jan Rodtwitt 

deltog. Fredag aften var der formøde, hvor der bl.a. var en intens drøftelse omkring de 
specialforbund, der har udtrykt stærk utilfredshed med TDs nye støttekoncept.  

  Der blev lørdag vedtaget en række forslag, herunder om 2 nye udvalg, Eliteidrætsudvalget 
og Uddannelsesudvalget. HB forholder sig til, om DMU ønsker at indstille personer til 
disse udvalg. Der var kampvalg om bestyrelsesposter, 6 personer kæmpede om 3 poster. 
Dette gav valg til 2 nye, yngre kræfter. En god fornyelse og foryngelse af DIFs bestyrelse. 

  Et forslag fra Badminton til ændrede valgperioder (4 år mod nu 2 år) samt en 8 års 
begrænsning for at sidde i bestyrelsen, blev ikke vedtaget. DMU støttede delforslaget om 
4-årige valgperioder. 

 b) DIF Kongres i Aalborg d. 29.09/01.10: Henrik Nørgaard, Pia Buth Rasmussen, Dennis 
Lybech og Jan Rodtwitt tilkendegav ønske om at deltage. 

 c) Andet: Ny medieaftale mellem DIF/TD og de landsdækkende TV-stationer er under 
forhandling. Denne forventes at kunne blive klar i løbet af foråret. Det forventes ikke, at 
fordelingen af TV tid mellem de TV-tunge og de øvrige forbund ændres væsentligt. Men 
ved at støtte op om en fælles aftale, øger vi muligheden for indflydelse. Vi afventer resul-
tatet af de pågående forhandlinger. 

 
11) Internationalt arbejde 

a) Nordisk: Der er udsendt invitation til alle forbund under FIM til Nordisk International 
Strategi konferencen i København d. 25. maj. Deltagerkredsen synes at blive forholdsvis 
begrænset. Konferencen repræsenterer et forsøg på at igangsætte en nødvendig debat i 
FIM om den politiske kurs, prioriteringer og organisation forud for ledelsesskift med valg af 
ny præsident i 2006. 

b) FIM: Intet særligt hændte på Conference Meetings 18. – 20. februar 2005. Vi gjorde en 
stor indsats for at promovere det politiske program, der skal diskuteres på ovennævnte 
konference den 25. maj. 

a) Andet: UEM kongressen 30.06/02.07: Deltagerkredsen til denne kongres er klar, udover 
UEM delegaterne deltager Henrik Nørgaard, Peter Hansen og Jan Rodtwitt. 

 
12) HBs mødekalender 2005 
 HBs mødekalender for 2005 blev fastlagt og ser således ud: 
 
 3/05 onsdag d. 20. juli 
 4/05 torsdag d. 1. september 
 5/05 torsdag d. 13. oktober 
 6/05 onsdag d. 7. december 
 
13) Eventuelt 

Erling Christiansen oplyste, at Metal Ungdom har sagt fra i samarbejdet om DMU-dagen. 
Man har i stedet indgået aftale med Xerox Partner i Aalborg om trykning af plakater og flyers. 

 
 
 
Referent: Jan Rodtwitt 
Udsendt den 31. maj 2005. 
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