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Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse 

HB Møde:  06-19 
Mødedato: 16-11-2019 
Til stede:   Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Asger Pedersen (AP), Rudi Steen Hansen (RSH),   

Dennis Skytte Bechmann (DSB), Hans Jørn Beck (HJB), Mikael Mølgaard (MM), 
Søren N Andersen (SNA), Lukas Winther (LW), Jea Snitily (JS), Jesper Søe Bergmann 
(JSB), Lea Kalke Hansen (LKH), Kenneth Kaalund (KKA) 

Afbud:  Ole Hansen (OH), Laura Bo Bojensen (LBB) 
Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato:  17-11-2019 

___________________________________________________________________ 

  Ansv. 

1. Velkomst 
Der blev budt velkommen til årets sidste møde og en speciel velkomst til DMU´s Sekretariat, 
som for første gang deltog i et HB møde (udover dagen før Repræsentantskabsmødet). 
Forventningen er at dette vil give den enkelte medarbejder en bedre baggrundsviden for de 
forskellige beslutninger som bliver taget i forbindelse med blandt andet 
reglementsændringer, budgetter og regnskaber osv. for kommende sæson. Ligeledes skal det 
også sikres at der er afstemt forventninger mellem DMU´s Sekretariat og DMU´s 
Hovedbestyrelse for at sikre det bedst mulige samarbejde mellem ansatte og frivillige. 
Også en speciel velkomst til Kenneth Kaalund som har været i praktik i DMU i 3 måneder og er 
nu ansat på deltid frem til april 2020. 
 

 

2. Siden sidst fra Formanden  
 Året er ved at være gået og en stor tak til alle for samarbejdet og en speciel tak til DMU´s 

Sekretariat for en flot indsats og samarbejde gennem 2019 efter ændringerne i starten af 
2019. 
 

 

 Ligeledes en stor tak til alle involverede omkring indførelsen af tests for Alkohol- og 
Euforiserende midler. Der er blevet taget godt i mod dette nye tiltag og der er testet 45 
personer gennem 2019 uden positive resultater. 
Parallelt har Antidoping Danmark også gennemført tests gennem sæsonen og ligeledes her er 
der ikke konstateret positive resultater. 
 

 

 DMU forventer at deltage i DM ugen 2021 som DIF er ved at planlægge. Planen er at det skal 
afholdes i Ålborg hvor så mange forbund som muligt vil afvikle deres DM (eller en afdeling). 
Fra DMU forventes det at MX, Langbane, Enduro, Trial og Aqua kan deltage. Den enkelte SK 
bedes have dette med i planlægningen for 2021 og det planlægges i uge 25. 
 

 

 Som nævnt tidligere vil der blive igangsat en yderligere kompetence udvikling og evaluering  
af vores Dommere og Stævneledere i sæsonen 2020 og fremover for at fortsat udvikle 
arrangementerne og at der er det bedst mulige fokus på blandt andet sikkerhed. Der vil være 
en yderligere drøftelse af hvordan og opstarten i 2020 vil foregå på kommende møder med 
udgangspunkt i Speedway, hvor der allerede er taget tiltag til dette med oprettelsen af et 
Dommerudvalg. 
 

JB 

 Den netop afgjorte sag om vold i Ishockey blev også drøftet, og DMU tager kraftigt afstand fra 
den slags for vold i sporten.  
Det er vigtigt at fremhæve at DMU´s eget disciplinære system også skal kunne håndtere 
denne slags voldsomme sager, og det skal sikres at straffen også står i forhold til sagen. 

JB 
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 RH og JB vil deltage i SuperLigaens Årsmøde senere den 16-11-19, hvor det primære formål er 

at få etableret et SuperLiga udvalg og herunder drøfte og opdatere kriterierne til SuperLiga 
klubber og Selskaber for perioden 2020-2023. Ligeledes skal udviklingen af aktive i Speedway 
(som desværre har været faldende fra 2018 til 2019) og vi er nødt til at løfte denne opgave i et 
tæt samarbejde mellem alle involverede. Det første møde forventes afholdt inden jul 2019. 
 

JB 

 Til slut blev fællesskabet i DMU også drøftet. Det er afgørende at vi har et stærkt fællesskab i 
DMU, som har været ét af grundlagene for DMU gennem mere end 100 år. Der er perioder 
hvor det er den ene gren som ”trækker læsset” og der vil andre perioder hvor der vil være en 
af andre grene som trækker det store læs af mange forskellige årsager. Men det er vigtigt at vi 
arbejder med en konstruktiv indgangsvinkel til de udfordringer vi hele tiden står overfor og 
fokuserer på et ansvarligt fællesskab både med hensyn til ressourcer, prioriteringer og 
økonomi. Der skal være ”højt til loftet” i de forskellige debatter og ikke mindst at vi har 
forskellige meninger – det er blandt andet en af de vigtigste punkter for at sikre en fortsat 
udvikling af DMU og den enkelte sport. 
 

JB 

3. Nyt fra DMU´s Sekretariat  
 Kenneth Kaalund præsenterede sin baggrund for praktikken i DMU og de forskellige opgaver 

som han har arbejdet med gennem periode og vil arbejde videre med i kommende periode. 
Dette omhandler bl.a. Sikkerhedsskilte, Motor Awarden, Sponsorer og Marketing, MX Bane 
håndbogen og ATK/Træner udviklingen. 
 

 

 DMU vil skifte regnskabssystem inden jul, hvor der vil være en del nye muligheder og mere 
fremtidssikret. Ligeledes vil det også være nemmere for den enkelte medarbejder at få 
”Kiggeadgang” så man løbende nemmere kan følge regnskabsudviklingen for det enkelte 
område. Der planlægges yderligere information og uddannelse i kommende periode. 
 

JS 

 Licens 2020 bliver nu trykt med ny tekst på bagsiden.  
 

JS/LBB 

 DMU´s nye hjemmeside vil blive lanceret i uge 47 og der vil i den forbindelse udsendes 
yderligere information til alle medlemmerne og klubberne i løbet af ugen. 
 

LW 

 Planlægningen af Motor Awarden 2020 er godt i gang og det afvikles 22. februar 2020 i 
København. Det er allerede nu besluttet at Awarden afvikles i Jylland i 2021. 
Fokus er en ”Fejring af MotorSporten” og der er i den forbindelse ændret lidt omkring 
kategorierne, afstemningsproceduren (ikke ”tvunget afstemning på alle kategorier”) og der er 
udpeget en jury som også deltager i den valget af den endelige vinder. 
Der vil blive udsendt yderligere information om de nye tiltag. 
 

KKA/ 
LW 

 Planlægningen af DMU´s Repræsentantskabsmøder 2020 er også godt i gang og der afholdes 
en fest lørdag aften med spisning efter Repræsentantskabsmøderne. Budgettet er ved at 
være udarbejdet hvor DMU vil afholde en del af omkostningerne for klubberne. 
Der vil blive udsendt yderligere information til klubberne inden jul. 
 

JB 

 Der er et tæt samarbejde med DASU omkring et nyt stort motorsportsanlæg på Stigsnæs, med 
alle sportsgrene repræsenteret. MM gjorde også opmærksom på at Aqua sporten også er 
involveret i et projekt i området og skal indgå i projektet. 
 
 
 
 
 

SNA/ 
JB 
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4. Licensstruktur og Priser 2020 

Den enkelte gren var blevet bedt om input og oplæg til eventuelle justeringer i 
licensstrukturen og priserne til sæsonen 2020, med fokus på at tiltrække flere medlemmer og 
aktive. 
På baggrund af dette blev følgende besluttet for 2020 (se også bilag 1): 

- Indslusningslicensen vil gælde som en almindelig konkurrencelicens i år 1 i alle 
grenene (der vil blive arbejdet videre med baneprøver teoretisk og praktisk for at 
sikre at alle som minimum har bestået den teoretiske del inden man starter). Prisen 
vil være 300 kr. 

- Gratis licenser i Speedway udgår (Micro Nye kørere) 
- Ændrede priser for DragRacing 
- Klubcykellicensen blev også drøftet og der vil blive udsendt opdaterede retningslinjer 

for hvad er er tilladt og ikke tilladt med denne licens. 
 
Det blev aftalt at der skal arbejdes videre med endagslicenser og andre gode ideer, men vi 
skal sikre at vi og klubberne også kan håndtere den administrative del for disse løsninger. 
 

JB/LW 

5. Økonomi og Budget 2020  
 Regnskab Oktober 2019 og Forventninger 2019 

Den positive udvikling af det samlede resultat for 2019 er fortsat i oktober på trods af 
manglende indtægter fra licenser og medlemskontingent samt øgede omkostninger af IT 
driften og Talent og Elitearbejdet i Speedway. Der skal til 2020 budgettet sikres en væsentlig 
strammere opfølgning på månedsbudgetterne for at sikre lignende situationer opstår igen og 
vi drøfter konsekvenserne i god tid. Der er til gengæld besparelser på gager og lønninger, 
forventet afskrivning og i specielt forventes det at Sportskommissionerne (på nær RR/DR) 
kommer ud med et væsentligt bedre resultat end budgettet. Dette medfører at vi samlet 
forventer et bedre resultat på samlet ca. 800 tkr mod et budgetteret overskud på 453 tkr. 
 

JB/JS 

 Budget 2020 
Budgettet for Hovedkassen blev gennemgået og de enkelte kommentarer og tilretninger vil 
blive foretaget i kommende periode.  
Den enkelte Sportskommissions budgetter blev godkendt. 
Samlet blev rammebudgettet godkendt med et forventet overskud på ca. 450tkr. 
Ligeledes var der udarbejdet en nærmere analyse af hvor pengene kommer fra og anvendes 
for herved at sikre at vi styrer både økonomi og fællesskabet ansvarligt. Ud fra denne analyse 
blev der taget 2 væsentlige beslutninger som beskrives nærmere herunder: 

- Klubmedlemskabsportalen – alle klubber skal være med  
- MotorBladet overgår til en digital løsning fra 2021 

 

JB 

 Afgiftscirkulære 
Den enkelte SK vil gennemgå afgiftscirkulæret for en opdatering til 2020 og forslag 
fremsendes til JB senest 1. december. 
 

AP, MM, 
JH, HJB, 

RH 

 DMU’s Forretningssystem (FS) og Klubmedlemskabsportalen 
Tilbuddet til klubberne omkring automatisk indmelding og anvendelse af 
klubmedlemskabsportalen anvendes nu af en stor del af klubberne og det gør arbejdet i 
klubben og på DMU´s Sekretariat betydeligt nemmere. Vi er klar over at der fortsat skal 
foretages forbedringer og tilretninger, som vil blive gennemført i 2020. 
På baggrund af de nye og væsentlige krav i persondatapolitikken / GDPR samt de ressourcer 
som fortsat anvendes på Sekretariatet for at håndtere de klubber som ikke er med i 
medlemsportalen blev det besluttet at alle klubber skal være med i portalen senest fra 1. 
januar 2021. 

JB 
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Hvis der er klubber, som mod forventning fortsat ikke vil anvende dette tilbud vil de blive 
pålagt en afgift som besluttes senest april 2020. Det er her MEGET vigtigt at den enkelte klub 
fokuserer på den fordel det er at anvende portalen da det er den klare anbefaling (og 
nemmeste løsning) for at sikre at klubben lever op til GDPR kravene. Der udsendes også 
yderligere information og anbefalinger angående dette. 
 

 MotorBladet 2021 
MotorBladets udvikling har været drøftet mange år og HB besluttede at fra 2021 vil det 
overgå til en elektronisk løsning.  
Dette er på baggrund af de seneste års erfaringer om faldende annonceringsindtægter samt 
øgede omkostninger til trykning og porto.  
Vi er af den overbevisning at vi kan fastholde og fortsat udvikle annonceindtægterne og 
komme ud til endnu flere læsere ved at lave en endnu bedre elektronisk udgave. 
Projektet sættes i gang i det nye år der forventes en løbende udvikling af den elektroniske 
udgave som allerede findes gennem året. 
 

LW 

6. Klubkonferencen 2019 
Stor tak til alle for en god klubkonference og tak for de mange positive tilkendegivelser og 
programmet. Præsentationerne er lagt på DMU´s hjemmeside. 
For 2020 vil vi sikre at de enkelte workshops bliver 2 gange så den enkelte kan få så meget 
med hjem og vi overvejer en video formidling, som kan ses af de klubber som desværre ikke 
deltager. Ligeledes vil vi intensivere markedsføringen af programmet i månederne op til 
konferencen og vi opfordrer også klubberne til at markedsføre konferencen lokalt. 
Der arbejdes videre på at involvere Søren Østergaard i videre rekruttering og 
fastholdelsesprojekter i 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 

JB 
 

7. E-Bikes 
DSB har afholdt to møder med udvalget hvor der er to personer som har udvist interesse for 
at være med til at udvikle E-Bikes (både MTB og Motorcykler).  
Udvalget etableres nu under Hovedbestyrelsen med DSB som formand. 
De forskellige muligheder undersøges nærmere (inden for alle grene), men det kan allerede 
nu konstateres at hvis man vil i tale med offentlige myndigheder eller andre interessenter er 
E-Bikes en meget vigtig døråbner. 
Det overvejes om der skal afholdes et seminar / møde med interesserede klubber i foråret 
2020. Der er ingen tvivl om at dette er en udvikling som kommer til at ske – og DMU skal sikre 
at være en del af denne udvikling. 
 

DSB 

8. Alment Reglement 2020 Ændringer og Vedtægtsforslag 2020 
Ændringerne til 2020 blev gennemgået og besluttet – se bilag 2 for detaljer. 
Alment Reglement opdateres og udsendes senest 15-12-19 
Foreløbige reglementsændringer fra MX og SP blev gennemgået og godkendt. Endeligt 
reglement fremsendes til Juraudvalget for endelig godkendelse (også fra de øvrige 
Sportskommissioner). 
 

OH 

9. Nyt fra Team Danmark 
SNA gennemgik seneste Styregruppemøde med Team Danmark og evalueringen af 2019. TD 
er meget positive da DMU har opfyldt målsætningerne og specielt at Speedway er med 
tilbage i toppen af de internationale resultater. 
TD´s støtteperioder og strategier følger OL så der skal udarbejdes nye 8-årige strategi planer i 
løbet af det kommende år som også skal udarbejdes af DMU indenfor de støttede områder 
for nuværende (SP og MX). Årsagen er blandt andet at TD vil sikre en langsigtet plan og ikke 
en ”kortsigtet” udvikling af talenter og eliten. 
 

SNA 
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10. Infosektionen 

Ud fra erfaringerne gennem 2019 og med ansættelsen af Lukas Winther blev hvilken rolle 
DMU skal have fremadrettet drøftet med hensyn til de forskellige forventninger, nyheder og 
ressourcer som det kræver. 
Områderne kan inddeles som følger: 
Høj aktualitet/sensation  

- Baseret på igangværende / netop afsluttet hændelser  
- Stort behov for sports-tekniske detaljer (ekspertviden) 
- Ligger generelt ikke indenfor DMU´s ressourcer og bør anses som et arbejdsvilkår for 

en nyhedsredaktion. 
- Fokus 2020: DMU vil ikke fokusere på dette og ”forsøge” at komme først. Det er de 

store mediers primære fokus. Vi vil dog følge medierne tæt og udsende 
pressemeddelelser hvis medierne ikke har dækket begivenheden eller resultatet. 

 
Lav aktualitet 

- Baseret på nyligt afsluttet hændelser (1-2 dage) 
- Overordnede sports-tekniske detaljer (moderat viden) 
- Nyheder og opdateringer fra afholdte løb, mesterskaber, events, 

landsholdsudtagelser o.l.  
- Hovedsageligt relevant for fans af den konkrete sport (relevant for generelle 

sportsfans og medier ved danske toppræstationer. 
- Fokus 2020 og med nye muligheder som f.eks. 30 sec videoer med interviews 

 
Væsentlighed 

- Baseret på kommende hændelser eller vinkler med lang ”udløbsdato” 
- Længere deadlines 
- Mindre behov for sports-tekniske detaljer  
- God mulighed for at gå i dybden og fremvise sportens værdier 
- Dybdegående historier/vinkler, der viser alle DMU’s værdier (I tråd med Søren 

Østergårds pointer) 
- Kommende begivenheder 
- Vigtig info til medlemmer og klubber  
- Relevant for kørere, klubber, udvalg, potentielle nye medlemmer, (motor)sportsfans, 

og nyhedsmedier 
- Fokus 2020 (og det som har været inkluderet i MotorBladet i de seneste justeringer af 

artiklerne.) 
 
Omkring de nødvendige ressourcer arbejder LW videre med aftaler for 2020 og alle klubber 
opfordres til at kontakte LW hvis man gerne vil inkluderes i dette arbejde. 
Ligeledes opfordres klubbene (og selskaberne) til at fremsende materiale som man ønsker 
bragt på DMU´s Sociale Medier (fremsendes til Lukas Winther).  
Ligeledes vil der blive udarbejdet en nærmere målsætning for området for 2020-2021 og der 
vil blive overvejet at introducere (i Klublederuddannelsen) et mediekursus for klubberne. 
 

LW 

11. DMU´s Sekretariat og Hovedbestyrelsen 
Status og forventninger fra den enkelte frivillige og medarbejder blev drøftet og kan i 
hovedtræk summeres som følger: 

- Generelt et godt klima og konstruktivt samarbejde mellem alle 
- Forventninger: 

- Fortsat fokus på forankring af de enkelte prioriterede indsatsområder 
- Sportskoordinatoren hjælper med mødeplanlægning og opfølgning på 

aktiviteter 
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- Vi må ”gerne rykke hinanden” hvis der mangler svar fra en frivillig 
- Opkrævninger og betalinger skal optimeres 
- Hvordan kan vi bedre hjælpe nye frivillige / nye grene som kommer ind i 

DMU? 
- Vi skal sikre at være i ”god tid” for nyheder vi gerne vil bringe  
- Fokuser på de løbende regnskaber så vi ”fanger afvigelser eller fejl hurtigere” 
- Informationer og dialog med Sekretariatet når / hvis der opstår situationer 

med klubber eller andre som vil involvere Sekretariatet så alle er bedst muligt 
opdateret. 

- Sekretariatet skal være synlig på banerne gennem sæsonen og herved få en 
god forståelse for sporten, klubberne og de aktives behov og fokus. 
 

12. DMU´s Visioner og Målsætninger 2020-2021 
Punktet blev desværre ikke gennemgået i detaljer og heller ikke den enkelte grens 
fokusområder med henblik på at sikre flere medlemmer. 
Der planlægges derfor Skype møder med FU inden jul med den enkelte Sportskommission for 
en gennemgang og planlægning af 2020-2021. 
 

JB 

13. Internationale Aktiviteter 
FIM: Kommende General Assembly i december 2019, hvor Ole Hansen deltager som DMU rep. 
FIM Europe: Datoen for Kongressen 2020 er flyttet til 9-11 juli 2020 
NMC møde 2019:  

- Interessant møde og Danmark er vært i 2020 (forventet i oktober) 
- Det skal gøres opmærksom på at der kan være ændringer for deltagelse i Svensk 

Mesterskab i enkelte grene 
 

 

14. Godkendelse af Referater (ud over tidligere som er nævnt og kommenteret) 
HB 05/19 Godkendt 
SK RR/DR 17/09 2019 Godkendt 
SK MX 09/19, 10/19, 11/19 og 12/19 Godkendt 
SK SP 10/09/19 og 19/10/19 Godkendt 
 

 

15. Næste Møde 
Afholdes mandag den 10. februar 2020 kl. 16.30 på Fjelsted Kro 

 

 

Jørgen 
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Bilag 1. Licensstruktur og Priser 2020 

Træningslicens

MotoCross, Speedway, 
Road Racing

Fra og med 18 år 1.200
13 - 17 år 750
Til og med 12 år 500
Kommentarer Træningslicens dækker også 

deltagelse i Speciel Konkurrence 
kategorier mod indløsning af 
ekstra licens.

2020 Man kan deltage på sin 
træningslicens som 
konkurrencelicens i Special 
kategorien

Special Licenser: Klubcykel En gratis til hver klub

Kommentarer:                  Halv pris fra 1. august
 Alle ekstralicenser koster + 100 kr. (admin. omk.) uagtet om det er trænings- eller konkurrencelicens.

Ved køb af licens er en kørers alder at betragte, som den køreren opnår i det indeværende år.
Ved skift af stamklub i sæsonen skal der købes en ny licens i stamklubben

300 350 2.300 1.200

300 175 700 500
Maksimalt ét år for nye 
medlemmer (skal have været 
udmeldt af DMU i 3 år)

DMU Licensstruktur 2020

Ved køb af licens er en 
kørers alder at betragte, 
som den køreren opnår i 

det indeværende år.

Konkurrencelicens 
MotoCross, Speedway, Road 

Racing 
National og InternationalEndags 

konkurrencelicens 
(tillæg til 

træningslicens)

Helårs 
konkurrencelicens

Indslusningslicens Special
Konkurrencelicens

Enduro, Trial, 
Classic (SP, MX),

SuperMoto, Mini RR, 
Stunt Bike, Pit Bike, Drag 

Racing

Indslusningslicensen vil gælde 
som en almindelig 
konkurrencelicens i år 1 i alle 
grene

300 350 1.300 750

Drag Racing betaler 50% af 
ovenstående beløb per licens. 
Mulighed for Pay-As-You-Go i 
Mini RR

 

 

 

 

 


