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 Hovedbestyrelsen 
 
Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense 
 
Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen,  
 Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Pia Buth Rasmussen og Jan Rodtwitt 
 
 
1) Udpegning af 
 a) Næstformand: Bent Andersen blev genudpeget. 
 b) Elitekoordinator: Bent Andersen blev genudpeget. 

 
Et oplæg udarbejdet af Henrik Nørgaard og udsendt til HBs medlemmer før mødet, 
dannede baggrund for HBs drøftelse og beslutning omkring udpegning til disse 2 
vedtægtsbestemte poster. 
 
Henrik Nørgaard orienterede om arbejdet med udviklingen af DMUs Event Marketing og 
Management: At skabe et bredere grundlag/fundament for elitesatsningen, samt det at 
have en organisation til at varetage afholdelsen af store internationale arrangementer i 
Danmark, at professionalisere DMU til at stå bag disse stævner, så vore klubber ikke står 
alene. Derudover indeholder oplægget produktmarkedsføring, opgaven at identificere 
hvilke produkter DMU har og markedsføring af disse. Tilhørende denne helhed er også 
DMUs information og kommunikation, internt og eksternt. Der er i elitesatsningen en hel 
del synergier – eller spin-offs, der ikke bliver udnyttet i dag. Disse ønskes udnyttet bedst 
og bredest muligt, og der er således, ifølge arbejdsgruppen bag oplægget, behov for at 
samlede trådene i disse 4 tiltag. 
 
En eventuel omformulering af opgaveindholdet for elitekoordinatorposten og 
sammenhængen med posten som koordinator for PR og Kommunikation afventer det 
videre forløb af dette arbejde. 

 
2) Udpegning af øvrige Koordinatorer 

• Uddannelse & Bredde: Erling Christiansen blev genudpeget 
• Doping: Bent Andersen blev genudpeget 
• Miljø: Steen Fredsøe Sørensen blev genudpeget 
• PR og Kommunikation: Fortsat vakant, jf. ovenstående 
• Økonomi: Henrik Nørgaard blev genudpeget 

 
3) Referater 

a) HB 2/04: Referatet godkendt. 
b) SD Motocross: 4) Regnskab, nøgletalsfordelingen, SD Motocross ønsker, at kører-

licenser vægter højere end medlemmer i beregningen. Ønsket blev noteret og indgår i 
overvejelserne i næste revisionsrunde. 10) Eventuelt: Samarbejdsrelation til/med kontoret, 
der er fra et enkelt medlem af bestyrelsen udtrykt kritik af samarbejdet mellem SDB og 
kontoret. Jan Rodtwitt deltager i første mulige SDB-møde for at drøfte dette.  Referat 
godkendt. 

c) SD Road Racing 2/04: 8) HB finder, at SDB RRs referering af dette punkt er 
uhensigtsmæssig. Det er ikke korrekt, at elitesatsningen i RR er død. Med baggrund i 
drøftelsen på HB-mødet, der fandt sted inden SDB-RR møde 2/04, finder HB ikke, at 
emnet er refereret i overensstemmelse med de reelle forhold. 

 9) Reglement: Ved en gennemgang af 2004 reglementet har det vist sig, at de foretagne 
ændringer i forhold til 2003 reglementet ikke alle er korrekte. En ny gennemgang og 
tilretning af reglementet er nødvendig for at indholdet bliver i overensstemmelse med SDB 
RRs intentioner. Udarbejdelsen af et nyt reglement er en højt prioriteret opgave.   

 Referat godkendt. 
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3) d) SD BMX 2/04: Referatet godkendt. 
 e) Aktivitetslisten: Listen gennemgået, enkelte punkter drøftet. 11) Undersøge brugen af  
  ’’ikke medlemmer’’ som officials: Motocross mangler officials til at hjælpe ved de mange 

arrangementer, primært flagfolk (G-licenser). Klubberne har i og for sig personer nok, der 
vil hjælpe til ved arrangementer, men disse ønsker ikke at blive medlemmer af pågæl-
dende klub og skulle betale kontingent m.v. Jan Rodtwitt mente, at hvis klubberne benyt-
ter sig af mulighederne i de forskellige medlemskategorier, burde det ikke være et pro-
blem. Peter Hansen, Erling Christiansen og Jan Rodtwitt bearbejder problemstillingen og 
kommer med et oplæg til løsning for MX klubberne.  

   
4) Klublederseminar den 6. marts  

HB konstaterede en generel tilfredshed med forløb og deltagernes engagement. En frygt  
for at indholdet var for flyvsk og for svært at forholde sig til, viste sig ikke begrundet. 
Niels Munk bemærkede problemet forbundet med som SD-formand at deltage i grupperne. 
Det burde være hele HB, der ikke deltager i selve gruppearbejdet. Udsagnet blev taget til 
efterretning og vil blive erindret ved kommende seminarer. 

 Der var ingen kommentarer til UbU præsentationen. 
 
5) Repræsentantskabsmøder d. 7. marts 2004 
 a) Forløbet af DMU repræsentantskabsmødet inkl. forslag og valg: Fik et fortrinligt forløb 

inkl. håndteringen af forslaget omkring forsikringsdelen, med et for HB tilfredsstillende 
resultat. Der var ingen tabere, forslagsstilleren kunne også gå fra mødet med oprejst 
pande. 

 b) Forløbet af SD repræsentantskabsmøderne inkl. forslag og valg: Motocross: Et stille 
og roligt og sagligt møde, ingen problemer opstod undervejs, heller ikke pga. den udskift-
ning af SDB-medlemmer, der skete i november. 

  BMX: Drøftelsen omkring tilhørsforholdet blev en god, konstruktiv debat med et klart 
signal om, at BMX ønsker fortsat tilhørsforhold til DMU. 

 c) Referater: Referater fra DMU repræsentantskabsmødet og fra repræsentantskabs-
møderne i SD Motocross, SD Road Racing og SD Speedway er alle offentliggjort. 
Referatet fra BMX er på vej. 

 d) Andet: Festen lørdag aften forløb godt, en virkelig god og hyggelig aften. 
 
6) Økonomi 

a) Gennemgang af regnskaber 1. kvartal: Regnskaber for hovedkasse og sportsdivisioner 
blev gennemgået, enkelte poster kommenteret. Der var ingen bemærkninger til disse 
regnskaber. 

b) Underskrift af revisionsprotokollat fra årsrevisionen: Revisionen har fremsendt et 
’’rent’’ protokollat. Samme blev underskrevet af HBs medlemmer og af Jan Rodtwitt. 

c) Løbsafgift EM Motocross i Sønderborg 24.-25. april: Budgetoplæg modtaget. Samme 
udviser et underskud på små 40.000 kr. Der er ikke i budgettet afsat en post til løbsafgift 
til UEM. SD Motocross ansøger om fritagelse for løbsafgift til både DMU og UEM. Der 
blev givet tilsagn om fritagelse for betaling af løbsafgiften til DMU. Beslutning om betaling 
af afgiften til UEM (€ 3.000 / Kr. 22.500) afventer det økonomiske udkomme af arrange-
mentet. 

 Det er naturligvis i DMUs interesse, at der fortsat afholdes denne type løb i Danmark. 
Derfor er det også i DMUs interesse, at ingen komme til at lide nød. EM’et arrangeres i et 
samarbejde mellem SD Motocross og DM-A Foreningen med Sønderborg Motor Club 
som sportslig arrangør. 

 d) Ansøgning SD BMX: Der var fremkommet supplerende materiale til SD BMXs ansøgning  
om et tilskud på 25,000 kr. til betaling af et marketing konsulentfirma til at udarbejde 
materiale til en struktureret sponsorsøgning. Oplægget indeholder rammen for et bredt 
udarbejdet materiale til at fange firmaer – økonomisk støtte af forskellig art til brug for 
BMX udviklingen, bredde som elite.  
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6) d) Ansøgning SD BMX, fortsat: 
Pia Buth Rasmussen oplyste, at det er svært at vurdere, hvor meget pay back der kan 
komme. Men efter, at BMX er godkendt som OL disciplin, er interessen væsentligt øget. 
Det er kun udarbejdelse af materialet, der er indeholdt, ikke selve sponsorsøgningen.  HB 
godkendte ansøgningen. HB vurderer dette som et pilotprojekt, der kan vise vejen for 
andre. Godkendelsen er betinget af, at der med jævne mellemrum afgives 
statusrapporter. 

e) Andet: Peter Hansen foreslog, at der skal opbygges en art fond, hvor hver kører betaler 
en afgift på eks. 10,- kr. pr. løb. Den opbyggede fondskapital skal bruges til støtte til 
klubber til afholdelse af internationale arrangementer, nødlidende klubber mv. HB tog 
ideen til efterretning, men udtrykte en skepsis m. h. t. dens praktiske og principielle 
gennemførlighed. 

 
7) DMUs Elitesatsning 

a) Orientering fra EU-møde 1/04 d. 14. april: Bent Andersen orienterede om dette møde 
med fremadrettede og konstruktive drøftelser. I dialogen fremkom forslag til flere 
løsningsmodeller, bl.a. at rendyrke DMUs repræsentation i DMU/TD Arbejdsgruppen, 
således at koordinatoren ikke længere deltager her, men at Jan Rodtwitt – udover den 
administrative kompetence, også får tillagt det sportsfaglige element i samarbejde med 
vore landstrænere, alt inden for rammerne af det generelle kommissorium for Arbejds-
gruppen. 
Arbejdsgruppen bemandes således af ansatte medarbejdere, mens den politiske del vare-
tages i DMUs Eliteudvalg og i DMU/TD Styregruppen. 
Den foreslåede ændring blev tiltrådt af HB. Behandling af øvrige berørte forhold afventer 
mødereferatet. 
RR Udviklingsprojektet blev drøftet på EU-mødet, der bliver sat handling bag projektet ved 
at bemande projektgruppen og udarbejde arbejdsplan. Elitekoordinatoren har ansvaret 
herfor. 

 b) Referat fra Arbejdsgruppemøde 2/04: Referatet taget til efterretning 
c) Andet: Den nye eliteidrætslov er nu vedtaget af Folketinget. Et ligger fast, at både 

udøvere og trænere blive repræsenteret i TDs nye bestyrelse. DIF skal udpege 4 
medlemmer til den 8 personer store bestyrelse. Kulturministeren udpeger de øvrige 
medlemmer. 

  
8) Miljø 
 a) Ansættelse af miljøkonsulent i DMU: Pr. 15. april 2004 er Hugo Lyse Nielsen ansat som 

Miljøkonsulent i DMU. I MotorBladets maj nummer kommer en præsentation af Hugo 
Nielsen, samt en opfordring til klubberne om at bruge ham. Vi er ved at få de sidste 
detaljer i aftaleforholdet med DIF på plads. 

 b) Status Miljøstyrelsens Arbejdsgruppe: Arbejdet vedr. revisionen af Vejledning om Støj 
fra Motorsportsbaner skrider godt fremad. Vi mener selv, vi har udarbejdet gode oplæg, 
der er afbalanceret i forhold til det opnåelige. Godt samarbejde med DASU og DIF 
omkring dette arbejde. Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien, dog således, at vi 
mere ønsker kvalitet i materialet frem for at haste sagen igennem. 

 c) Status samarbejdet med firmaet Eurofins: Steen Fredsøe orienterede om de tiltag, der 
pågår i samarbejdet med dette firma, bl.a. vedrørende en revision af ”Bilag 1 værdierne” i 
håbet om, at vi kan få sænket disse til gavn for det samlede aktivitetsniveau på vore 
baner.  

 d) Bekendtgørelse vedr. listevirksomheder: Udkast til denne bekendtgørelse er et af 
resultaterne fra arbejdet i Virksomhedsudvalget, som miljøministeren nedsatte i 2003. 
DMU har i et fremsendt høringssvar accepteret, at motorsportsbaner placeres på den 
fremtidige liste efter bilag 2, hvilket gerne skulle medføre forenklinger i forhold til de 
nuværende godkendelsesbestemmelser.  
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8) d) Bekendtgørelse vedr. listevirksomheder Vi forventer sammen med DASU at blive 

inviteret til at deltagelse i den arbejdsgruppe, der skal udarbejde standardvilkår for vores 
branche. Motorsporten forbliver herved kapitel 5 virksomhed, men forhåbentligvis med en 
række administrative lettelser. 

 e) JyllandsRingen, Knud Møller orienterede om, at man som resultat af den givne Miljø-
godkendelse har fået installeret et nyt anlæg til elektronisk måling og beregning af støj. 
Anlægget akkumulerer selv støjoutputtet, og når man når det maksimalt accepterede 
niveau for støjen på 1 time, skal alle aktiviteter standses resten af denne time. En for 
motorsporten uhyggelig udvikling, der rent faktisk betyder et lavere aktivitetsniveau pr. 
time.  Det kan frygtes, at en identisk elektronisk støjmåling og -beregning kan blive indført 
på Ring Djursland. 

 f) Vandel: Vejle Amt har givet Vandel en ny miljøgodkendelse, der faktisk afskærer os fra de 
fleste aktiviteter her. Dette er naturligvis helt uacceptabelt for både DMU og DASU. I 
dialog med ejeren af Vandel, som ikke har noget imod vore aktiviteter, vil DMU og DASU 
undersøge muligheden for at anke afgørelsen. 

 
9) Uddannelse/Bredde - Status 
 Erling Christiansen orienterede om status. 
 22 klubber tilmeldt DMU dagen, 3 Speedway, 5 BMX, og14 Motocross klubber. Af naturlige  
 grunde deltager ingen Road Racing klubber. Opfølgningsrunde følger i kommende uge for at 
 få de sidste med. 
 Kursuskatalog er under udarbejdelse. 
 Der er afholdt D&S seminarer i alle 4 grene. 
 Der kommer tiltag omkring førstehjælp i efteråret. 

Der kommer tilbud om deltagelse i brandslukningskurser i Sverige, med slukning af brande, 
hvor højoktan brændstof er involveret. 

 
10) DIF 
 DIF afholder Årsmøde den 1. maj. I dette deltager Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe og  
 Jan Rodtwitt.  
 Forslag til ny fordelingsnøgle (fordeling af bloktilskuddet, overskudsandelen fra Tips- 
 tjenesten) udarbejdet af den nedsatte Styregruppe, hvori Henrik Nørgaard har deltaget, er til  
 afstemning. Herigennem fordeler DIF godt 125 mio. kr. til specialforbundene. Vedtages  
 modellen, vil der blive en række administrative konsekvenser, både for SD’erne er og for  
 DMUs kontor.  
 Af andre emner forventes udpegning af medlemmer til TDs nye bestyrelse at blive drøftet. 
 
11) HB-seminar (møde 4/04) 

Henrik Nørgaard orienterede om indhold og forløb af dette seminar om DMUs Vision og 
Strategi. Et oplæg udsendes i god tid inden seminaret. HB skal starte sit arbejde som 
Styregruppe med udgangspunkt i materialet fra klublederseminaret om DMUs vision, strategi 
og politik formulering, udmønte klubledernes tilbagemeldinger i kortere stringente 
udmeldinger. Der skal lægges op til debat om de konkrete mål for de kommende år. SDB’er 
og udvalg/koordinatorområder vil blive bedt om at forholde sig til materialet og melde tilbage 
– samme i et styret forløb, hvor Hovedbestyrelsen er Styregruppe. DIF-konsulent John Aage 
Petersen deltager i forløbet.  

 
12) Diverse sager 
 a) Aftaleforhold Speedway Grand Prix 2004: Et oplæg til aftale er afsendt til Speed Sport. 

Forhandling er endnu ikke påbegyndt. Det forventes dog, at der kommer en aftale i stand. 
Sammen med de nordiske unioner SVEMO/NMF er udarbejdet et udkast til paradigme for 
en fælles kommende aftalemodel. Viderebehandles på nordisk og nationalt plan. 

 b) BMX- sportens fremtidige tilhørsforhold: Endnu intet nyt fra DCU eller UCI. 
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13) Internationalt arbejde 
 a) Nordisk: Intet at berette. 
 b) UCI: Intet at berette. 

c) UEM: DMUs UEM delegater samt Henrik Nørgaard og Jan Rodtwitt deltager i den årlige 
kongres, der finder sted i Sofia i starten af juli. 

 Der arbejdes fortsat på at få tildelt værtskabet for UEM kongressen i 2006, dog ikke i 
København men i Aalborg i stedet. 

  
d) FIM: Poul Erik Sørensen genindstilles til ny periode i miljøkommissionen, CIE.  

 
14) Fastlæggelse af HB-møder 
 HB-seminar (møde 4/04) tirsdag d. 25. maj (ny dato) 
 HB-møde 5/04   onsdag d. 16. juni 
 HB-møde 6/04   torsdag d. 26. august 
 
15) Eventuelt 

Der blev ikke drøftet emner under dette punkt. 
 
 
 
Referent: Jan Rodtwitt 
 
Udsendt den 4. maj 2004 
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