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Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse 

HB Møde:  05-19 
Mødedato: 07-09-2019 
Til stede:   Ole Hansen (OH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Asger  

Pedersen (AP), Rudi Steen Hansen (RSH),  Dennis Skytte Bechmann (DSB),  
Hans Jørn Beck (HJB), Mikael Mølgaard (MM), 

Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato:  12-09-2019 

___________________________________________________________________ 

  Ansv. 

1. Siden sidst fra Formanden  
 DMU´s tidligere præsident Villy Nielsen er død, 84 år gammel. Villy Nielsen var Præsident i DMU 

gennem en lang periode og sikrede blandet andet DMU´s optagelse i DIF og optagelsen af BMX. 
Der bringes en kronik i kommende nummer af MotorBladet. Æret være Villys minde. 
 

 

 Pia Nordman fra SK MX har deltaget i FIM´s Internationale Women kongres i Finland, hvor der 
var 80 deltagere fra 25 lande i hele verden. En god kongres med en masse god inspiration til at 
sikre tilgangen af kvinder til det politiske arbejde og som aktive udøvere. 
 

 

 Der planlægges møde med Touring Klubbens nye formand Lene Michelsen i nærmeste fremtid 
for en generel drøftelse og introduktion. 
 

JB 

 Søren Norman Andersen og JB indtræder i Styregruppen for et nyt Motorsportsanlæg på 
Sydsjælland hvor DASU også er repræsenteret. 
 

JB 

 Det blev fremhævet at det er vigtigt at vi alle respekterer de forskellige referatet og notater 
som der udarbejdes. Hvis der er tvivl (eller uenighed) om det skrevne skal vi sikre dialogen 
mellem de ansvarlige så misforståelser undgås og deraf følgende udfordringer. 
 

Alle 

 I forbindelse med sagen i Randers Auto Sport hvor der blev en efterfølgende sag tager vi en 
nærmere drøftelse med DASU for at udveksle erfaringer og sikre eventuelle lignende sager kan 
undgås 
 

JB 

 På baggrund af de seneste års stigende personsager som både omhandler frivillige ledere, 
ansatte og aktive vil der blive arbejdet videre på at etablere en Etisk Kommittee. DIF har taget 
samme beslutning og mulighederne undersøges nærmere med henblik på at have det klar til 
Repræsentantskabsmødet 2020. 
 

OH 

 Der skal fra DMU lyde et stort tillykke og respekt for det kæmpe arbejde som FMS i samarbejde 
med Sten Fredsøe har udført gennem de sidste mange år, som nu har resulteret i et fantastisk 
flot anlæg lige uden for Odense. Vi glæder os til det videre samarbejde og held og lykke med 
det videre projekt. 

 

   
 Ligeledes stort tillykke til Vojens Speedway Center med Jacob Olsen i spidsen for at sikre VM 

igen i Vojens og specielt udviklingen af Vojens Speedway Center. Det lover rigtig godt for 
fremtiden for Dansk Speedway og vi ser frem til det videre samarbejde og muligheder som 
ligger foran os. 
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2. FU Referat 
Referatet godkendt med følgende bemærkninger: 
Miljø og straffe 

1. Ved træning er det klubben som beslutter hvilken straf der skal gives (klubben er 
ansvarlig for den pågældende Miljøgodkendelse) 

2. Ved løb vil der blive angivet anbefalinger for overskridelser af Miljø krav i Alment 
Reglement 2020 som kan besluttes af en dommer. 

Bekendtgørelse for vaskepladser (ens for alle) 
Miljøudvalget vil udarbejde retningslinjer for vaskepladser på baggrund af bestemmelser i miljø 
beskyttelsesloven ud fra rammerne bestemt af "Vejledning og indretning af vaskepladser- 
bekendtgørelsen”. Dette vil indgå i de opdaterede Miljø krav og Alment Reglement. 
 
Broer og tunneler 
Det er den enkelte kommunes ansvar at godkende broer og tunneler og således den enkelte 
klubs ansvar at kontakte kommunen for videre forløb. 
Dette skal tydeligt fremgå af Reglement 2020. 
Det er vigtigt at den udsendte opdaterede matrix respekteres og udsendes til alle klubberne i 
forbindelse med banegodkendelse og syn. Ligeledes er det vigtigt at der påføres på banesynet 
hvad der er godkendt/ikke godkendt og klare anbefalinger til videre forløb. 
På kommende HB møde drøftes en tidsplan og nærmere plan for hvordan dette implementeres 
i de kommende år og Alment Reglement. 
 

 
 
 

DSB/ 
OH 

 
DSB/ 

OH 
 
 
 
 

JB 

3. DIF v/Anne-Mette Binder 
Anne-Mette Binder (AMB) er vores nye politiske kontaktperson mellem DIF og DMU. AMB er 
Næstformand i Rideforbundet og tidligere aktiv i Military. Arbejder meget med Sikkerhed 
nationalt som Internationalt og vil også tage dette med i det videre arbejde i DIF. Er nyvalgt i 
DIF bestyrelsen og ved at komme ind i arbejdet og de primære aktiviteter. Herunder det 
Politiske Program som er ét af de store områder som DIF arbejder på i de kommende måneder 
frem mod Budgetmødet i 2020 for endelig beslutning.  
Ligeledes følger bestyrelsen også op på Strategiaftalerne og senest drøftet på seneste DIF 
Bestyrelsesmøde og der kan konstateres en generel god fremdrift. Bevæg Dig for Livet som der 
arbejdes på i samarbejde med DGI er naturligvis også en væsentlig fokus for DIF Bestyrelsen. 
Ligeledes kommer der igen Netværksgrupper for bestyrelsesmedlemmer i løbet af 2019 hvor 
det anbefales at deltage. 
Hovedbestyrelsen gav forskellige input til det videre arbejde for DIF set fra DMU som AMB kan 
arbejde videre med. Herunder rekruttering, kvinder i sporten og børn og unge.  
Tak til Anne-Mette Binder for deltagelsen i vores HB møde og lytte til vores ideer og input. 
 

 

4. Siden Sidst fra Sportskommissionerne  
 
 
 

MotoCross 
AP og Lea har deltaget i Nordisk Møde hvor blandt andet det Nordiske Mesterskab blev drøftet. 
Der er ikke opbakning til nuværende form, og derfor vil det ikke blive afholdt i 2020 hvis der 
ikke opstår en ny model som alle bakker op omkring. Ligeledes blev der udvekslet erfaring 
mellem de nordiske lande og sikkerhed (for publikum og officials). Der er også indført krav om 
dokumenteret opfølgning på hjernerystelser som kræver en læge attest for igen at måtte køre. 
Yderligere info følger. 
Eye-Track (elektronisk signal ved flagposter) er installeret i Herning og indtil videre med meget 
positive erfaringer. 
Kalender og Reglement 2020 er under udarbejdelse og herunder klassesammensætninger og de 
enkelte løb. 
Medlemsudviklingen for 2019 er svagt vigende (flad) og der mangler den forventede tilgang 
som der også fokuseres på til Klubkonferencen. 
 

AP 
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Og det er fantastisk at det også kan konstateres at der er hjemkørt en VM - sølvmedalje i MX2 
klassen ved Thomas Kjer Olsen allerede nu inden de sidste afdelinger køres.  
Lea har stået i spidsen for et projekt med støtte fra DIF, under titlen ”Udsatte unge”. Projektet 
som har varet 3 måneder blev gennemført sammen med AMCK og PUK (Politiets Ungdoms 
Klub) er nu afsluttet med en god rapport og gode erfaringer og lignende projekter skal 
overvejes for andre steder i landet.  Rapporten er tilgængelig, og kan læses under HB Referater. 
 

 Aqua 
Nordisk Mesterskab blev afviklet med stor succes og stor ros fra UIM med hensyn til deltagere 
og arrangementet. Der var ligeledes mange tilskuere til arrangementet og rigtig positivt. 
Den nye Bekendtgørelse har krævet rigtig meget fokus for at få rettet den til muligheder for 
Aqua fortsat at kunne dyrke sporten. Resultatet er at der nu kommer en ny Vandscooter 
Bekendtgørelse 01-09-2019 hvor blandt andet DMU´s Høringssvar indgår. En rigtig positiv 
udvikling som danner grund for videre udvikling af sporten.  
 

MM 

 Speedway 
Generelt rigtig god sæson med hensyn til medaljer - de sportslige resultater og målsætninger. 
Stor succes for SEC på Vojens og desværre en større udfordring i Holstebro med hensyn til 
vejret og afviklingen som måtte flyttes til Holsted. 
Omkring økonomien skubber RH på for at modtage alle dommerafregninger og diverse 
løbsafgifter.  
Der har været en del sager i Disciplinærnævnet i den senere tid hvor processen bør drøftes 
nærmere når de vurderes efterfølgende. OH (Juraudvalget) bedes overveje dette til kommende 
opfølgningsmøder. 
Planen for 2020 er i gang men det må konstateres at der er udfordringer for en del klubber med 
at have nok klubber og aktive kørere til at sikre holdene og aktiviteterne. SK følger denne 
udvikling tæt i samarbejde med de klubber som er størst udfordret. 
Klubseminaret bliver med primær fokus på rekruttering (!) 
ATK er ved at komme i gang og der er planer for efteråret hvor der udsendes information fra SK 
i kommende uge. 
 

RH 

 RR/Drag 
Palle Lind har meddelt at han ikke genopstiller op til kommende valg og der skal findes en ny 
kandidat. 
Afviklingen af mini løbene 2019 foregår i et samarbejde mellem SK og Viking og har givet en del 
gode og mindre gode erfaringer (økonomisk og afvikling), som skal evalueres for kommende 
sæson.  
Afviklingen for DM og de store klasser 2020 er også udfordret og sæsonen skal drøftes snarest 
muligt. 
 

JH 

 Off-Track 
Der har siden sidst været afholdt Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde og Dan Uno er valgt 
ind som medlem i SK. 
Det går godt rigtig godt omkring aktiviteter og nye medlemmer indenfor Off-Track (både Trial 
og Enduro). Specielt Enduro har succes med gode initiativer med fokus på den ”brede sport og 
aktiviteter” og mindre fokus på det ekstreme og eliteprægede.    
I trial går godt for Mikkel Brade, Alex Overby og Regitze Toft Nielsen internationalt og på trods 
af skader er der positive forventninger til deres videre resultater. 
Nordisk samarbejde og Nordisk Mesterskab vil også blive genovervejet for 2020 på kommende 
Nordisk møde (HJB har forslået ikke at afholde NM hvert år ). 
 
 
 

HJB 
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5. DMU´s Sekretariat 
Struktur og Ledelse 
På baggrund af de gennemførte samtaler med ansøgere til Generalsekretær og de erfaringer HB 
har fået gennem årene, har vi også en mulighed for at gøre det ”anderledes” og ikke mindst 
sikre at vi kan udvikle DMU med det bedst mulige udgangspunkt. 
Det er derfor besluttet at der ikke ansættes en ny Generalsekretær, men at der udpeges en 
Sekretariatsleder med en nærmere beskrevet jobbeskrivelse med fokus på ansvar for vores 
samarbejdspartnere (DIF, Team Danmark, Sport 1, FIM, FIM Europe osv). 
 
Formål med en ny struktur 
Ved en ændret struktur vil vi opnå følgende fordele: 

• Tættere samarbejde mellem ansatte, valgte og klubberne 
• Øget ejerskab og ansvar hos ansatte og valgte 
• Øget fokus på specifikke projekter og muligheden for at bruge specialister indenfor det 

pågældende område (f.eks. sponsor og marketing, miljø, IT, Jura og specifikke 
udviklingsprojekter) 

• Økonomisk større frihed og herved nye muligheder til gavn for DMU 
• Sikre et afbalanceret forhold mellem lønkroner og hvad vi får for dem  

  
Beskrivelse 
Forslaget til den kommende struktur på administrationen vil være baseret på at vores 
nuværende medarbejdere er meget selvkørende og engageret i samarbejdet med den enkelte 
Sportskommission og FU. 
Men der hvor vi mangler erfaring og indsats er på specifikke områder som f.eks. sponsorer til 
DMU, branding og markedsføring generelt for DMU og vores sportsgrene. For at sikre en 
yderligere fokus på dette vil vi fremadrettet fokusere på en projektorganisation og parallelt den 
løbende ledelse af administrationen. 
 
Projekter og Fokusområder 
De første fokusområder og mulige eksterne samarbejdspartnere blev drøftet og nedenstående 
er de første områder der tages fat på: 

- Branding og Sponsorer 
- Jura (revision af alle vores reglementer) 
- ATK – DMU´s Træningskoncept og uddannelse i alle klubber 

 
Videre forløb 
Søren Normann Andersen udpeges som DMU´s Sekretariatsleder og vil fortsat varetage jobbet 
som Sportschef. På DMU´s vegne glæder vi os til det videre samarbejde og udvikling med Søren 
og Sekretariatet.  
DMU´s Sekretariat inviteres med til næste HB møde for en nærmere drøftelse omkring 
samarbejde og planlægning af vinterens opgaver og 2020. 
 

FU/JB 

 Tekst på licenser 2020 
Der trykkes ny tekst på licenskortene for 2020 som samtidig er starttilladelser for løb på FIM 
Europas Open Calendar. For alle FIM løb skal der indløses en FIM licens. Nærmere 
informationer følger i november og der udsendes et nyhedsbrev om dette. 
 

JB 
 
 

LW 

6. Økonomi 
Det økonomiske resultat År til Dato ser fornuftigt ud og vi er ca. 500 tkr foran budgettet. Dette 
på trods af lidt lavere indtægter på licensindtægterne og væsentlig øget omkostninger for IT 
driften som primært skyldes omkostninger for at holde nuværende hjemmeside ”kørende”. 
Resultatet for den enkelte SK ser også fornuftigt ud. 
 

 
JB 
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Det skal sikres at alle afholdte omkostninger er registreret ved udgangen af september så vi har 
et retvisende resultat ved udgangen af september. Dette anvendes som grundlag for budget 
2020 som igangsættes medio september med endelig godkendelse på HB mødet den 16. 
november 2019. Mere detaljeret tidsplan udsendes internt. 
 

 
Alle/JS 

 Fonde og DMU´s Regnskab 
Der er afholdt møde med revisionen for anvisninger til regnskabsopstilling og opgørelse af 
balancen for regnskab 2019.  
Til dette skal der udarbejdet et dokument for DMA Event aktiviteterne og aktiverne og hvem 
der er ansvarlig for hvad. Dette skal underskrives af de involverede. 
 

 
JS/JB 

 
AP 

 Licensstruktur- og priser 2020 
De forskellige ”speciel” aftaler for den enkelte gren blev drøftet og til november mødet skal den 
enkelte SK udarbejde oplæg og eventuelle ideer til ændringer og tiltag (fokus rekruttering) for 
endelig godkendelse til sæsonen 2020. 
Til dette arbejde udarbejdes en oversigt over licensindtægter fordelt på den enkelte licenstype 
og kategori. 
 

 
Alle 

 
 

JB 

7. DMU´s Repræsentantskabsmøde 2020 
Det blev besluttet at der afholdes middag og efterfølgende fest til Repræsentantskabsmødet 
2020. Så reserver allerede nu weekenden den 7-8. marts 2020. 
Nærmere information og priser følger snarest. 
 

 

8. Uddannelse 
Det opdaterede materiale blev gennemgået og præsenteret for HB og godkendt. Der arbejdes 
nu videre med de enkelte grenspecifikke G og T uddannelser og materialet til godkendelse i 
uddannelsesudvalget. 
Omkring uddannelsen af TL (alle grene) skal tilføjes hvordan sikkerhedsudstyr skal anvendes da 
der er (for) mange eksempler på forkert montering eller andre ”fejl”. 
Ligeledes blev klublederkonceptet præsenteret og i samarbejde med Klaus Frejo præsenteres 
dette som ét af indlæggene på kommende klubkonference for en generel introduktion og 
markedsføring af konceptet og de enkelte uddannelser. 
 

Alle/JB 

9. Klubkonferencen 2019 
Programmet for DMU´s Klubkonference blev gennemgået og tilrettet. Det vil være med fokus 
på indlæg og fælles debat. 
De fælles temaområder vil være følgende: 

- Klublederuddannelse og klubstruktur i DMU 
- Sikkerhed i DMU – tiltag, forventninger og initiativer 2020-2022 
- DMU´s Nye Hjemmeside, Sociale Medier og Klubkommunikation 
- ATK – DMU´s Træningskoncept – udvikling, implementering og erfaringer mellem 

grenene – hvordan udbredes det til alle klubber 
 
Vi håber at så mange vil deltage fra hver klub og ligeledes mange nye klub-
bestyrelsesmedlemmer. 
 

 

10. DMU´s Sikkerhedsudvalg  
Referatet fra Sikkerhedsudvalgsmødet 2019 blev godkendt med følgende kommentarer. 
Der er ingen tvivl om at vi skal fortsætte de mange gode initiativer omkring sikkerheden og 
endnu engang er det positivt at konstatere klubbernes ansvar og tiltag gennem sæsonen.  
Generelt rigtig gode tiltag i Speedway for nye tiltag til sæsonen 2020 (følger i SK Speedway 
referater). 

JB 
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Nakkekraver 
Seneste sag fra en MX kørers uheld blev drøftet og efterfølgende konsultation med lægen hvor 
det klart blev konstateret at uden nakkekrave ville den aktive IKKE have nogen førlighed. Nu har 
han fuld førlighed og er ved at komme sig helt. Der var naturligvis andre følgeskader, men ikke 
nogen som ikke heler. Informationen er også send til FIM for yderligere input og en anbefaling 
om at man skal anvende nakkekraver. 
Billedet herunder taler sit tydelige sprog. 

 
 
I denne forbindelse blev det drøftet om vi skal forbyde skumnakkekraverne, men samtidig også 
den udfordring der er med de helt små kørere hvor nakkekraven kan være et problem i 
størrelse og den frie bevægelighed. Dette undersøges nærmere til næste HB møde. 
 
Sikkerhedsskilte  
Projektet har desværre været længe undervejs men Kenneth Kaalund har nu overtaget opgaven 
og der er kommet gang i processen igen. Vi forventer at de første skilte kan være klar i oktober 
og yderligere information vil blive udsendt til klubberne snarest. Dette vil inkludere muligheder 
for trykning osv som tidligere drøftet. 
 
Test for alkohol og euforiserende midler 
Forårets tests er gået godt og med en positiv modtagelse fra alle – og alle med negativ resultat. 
Der planlægges nu tests for efteråret. 
I foråret er der gennemført følgende tests: 
 

 Dato: Løbsstart Løbsnavn: Evt. division Bane 

SPW 16-06-2019 11.00 Fritte Cup  Slangerup 

SPW 22-06-2019 13.00 Turneringsmatch 2.division, 500 cc Esbjerg 

SPW 22-06-2019 10.00 Turneringsmatch 1.division, 500 cc Esbjerg 

RR 23-03-20019 10.00 DM Mini  Korsør 

MX 07-07-2019  Weekendstævne  Haderslev 

MX 08-09-2019  DMA  Svendborg 
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Generelle Sikkerhedstiltag 2020 
1. Opdatering af Skadesrapporten med angivelse af vejrforhold 
2. Kategorisering af skader (hvem skal kontaktes efter 2-4 uger fra DMU´s Sekretariat) 
3. Uddannelse af ”Ambassadører” til vejledning og kontrol i korrekt anvendelse af 

sikkerhedsudstyr 
4. Dommervurderinger (og Stævneledere) med fokus på at uddanne og forbedre 

kvaliteten af de primære officials.  
5. DMU´s Kriseplan opdateres 
6. Banehåndbøger for SP og MX 

a. MX er i gang og snart færdig 
b. SP: det drøftes om der kan udarbejdes en vejledning til banevedligeholdelse og 

klargøring i samarbejde med ”baneeksperterne”. Ligeledes arbejdes der på en 
”standard bog for alt omkring banen inspireret fra Vojens” (kan eventuelt også 
anvendes i MX) 

7. Træningslederuddannelser inklusiv anvendelse af sikkerhedsudstyr – fokus på 
sikkerhed (er i gang i UU) 

8. Folder for hjernerystelser og hvordan det kan konstateres er nu ved at være klar 
9. Baneprøver for nye licensindehavere: 

a. Systemet skal ændres således at ”ingen kommer på banen” før man har 
gennemgået en teoretisk baneprøve og efterfølgende en instruktion af en TL.  

b. Dette er delvist indført i SP allerede men fungerer væsentligt anderledes i MX. 
Der skal her også tages hensyn til micro klasserne 

 
De forskellige tiltag blev godkendt og igangsættes. 
 

11. Ny Hjemmeside 
Lukas Winther præsenterede den nye hjemmeside som efter et godt arbejde og konsultation 
med flere klubber og andre interesserede er ved at tage form. Med de forskellige kommentarer 
fra HB arbejder Lukas videre og vi forventer at den går live i oktober og med yderligere 
præsentation og drøftelse på klubkonferencen som nævnt tidligere. 
 

LW 

12. DMU Award 2019 
Lukas har afholdt møde med CEC og DASU omkring konceptet for MotorSports Awarden 2019 
og de ændringer og nye tiltag. 
Formålet med Awarden er : ”Fejring af Motorsporten” og der er igangsat en række nye tiltag 
som både skal gøre præsentationen mere flydende og Felix Smith er engageret som 
konferencier. Der nedsættes en jury som sammen med afstemningerne afgør de endelige 
vindere og ligeledes blev det anbefalet at man skal kunne vælge ved afstemningen om man vil 
stemme på alle kategorierne eller kun DASU eller DMU. Der udarbejdes snarest en oversigt 
over alle DMU kategorierne og videre forløb besluttes om afstemningsprocedurerne. Dette 
drøftes videre med CEC. 
 

LW 

13. DMU´s Vision 2024 
Punktet drøftes i dybden på næste HB møde hvor sekretariatet også deltager så vi sikrer 
koordinering og forankringen blandt alle involverede. 
 

 

14. DMU´s Fortjenstegn og Æresmedlemmer 
Der er udarbejdet første oplæg til beskrivelsen af de forskellige priser og kriterier og FU har 
indgivet kommentarer. Ligeledes takkes Ejgil Solkjær for input. Endeligt oplæg udarbejdes og 
godkendes på næste HB møde 
 
 
 

DSB 
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15. Nye Sportsgrene 
DSB har afholdt møde med 2 interesserede i elsport (generelt) og referat og forslag til videre 
forløb er under udarbejdelse.  
 

DSB 

16. FIM - informationer  
 - WADA har udstedt direktiver om at alle forbund skal undervise i Antidoping og sikre at 

alle er vidende om de grundlæggende krav. FIM har udarbejdet et E-learnings kursus 
som ikke er obligatorisk til 2020 for FIM licens men kan anvendes af de enkelte unioner 
som uddannelsesmateriale. Vi arbejder videre internt for at sikre kravet.  

- Der er igangsat en drøftelse i FIM omkring at den aktive kun kan have én licens fra en 
union og ikke fra flere. Hvis man vil skifte union / land skal der udstedes en 
frigivelsesattest fra der hvor man har pas og formentlig tidligere licens. Yderligere 
retningslinjer følger. Punktet drøftet ligeledes på kommende Nordisk møde i oktober. 
 

 
SNA 

 
 
 

JB 

17. Persondatafordningen 
Vi er i gang med at sikre at DMU naturligvis også lever op til persondataforeningen og Lukas 
Winther og Dennis Skytte Beckmann er ansvarlige for opgaven. 
Generelt bør vi lave retningslinjer og procedurer ud fra disse omstændigheder som 
sportsorganisation i forhold til GDPR: 

- At være medlem i en forening anses for at være et privat anliggende. Dvs. at generel 
offentliggørelse af, at en person er medlem i en klub eller sportsorganisation ikke er 
tilladt. Som eksempel fremhæver DIF/DGI: ”At ophænge en medlemsliste i klubhuset, 
hvor der principielt er offentlig adgang, anses for at være problematisk og frarådes, da 
man i så fald skal have samtykke for samtlige personer medlemslisten.” (Digitalt er det 
kun værre) 

- Personoplysninger må gerne gøres tilgængelige mellem medlemmer i systemer og 
medier, som kun medlemmer har adgang til. Dvs. at systemer som FS med medlems-
login kan bruges til at offentliggøre navne på kørere overfor hinanden. Dog skal man 
begrænse at oplyse om personoplysninger til et nødvendigt omfang.  
 

Sportsresultater er undtaget og må gerne offentliggøres offentligt, bl.a. fordi de anses for at 
have historisk værdi. Dog skal man begrænse at oplyse om personoplysninger til et nødvendigt 
omfang 
 
Der er udarbejdet en intern ”to-do” liste og prioritering af de forskellige opgaver som der 
arbejdes videre med. Herunder et udsnit for information. Det skal også nævnes at dette er en 
stor opgave og ikke mindst at der er mange definitioner på hvad vi skal/bør og måske – men vi 
er i tæt dialog med eksperter og DIF for endelige konklusioner: 

- DIF/DGI angiver, at foreninger må opbevare persondata på udmeldte medlemmer 3 
år efter udmeldelsesårets ophør.  

- Vi skal have lavet en digital formular til skadesanmeldelser, der autoudfylder 
persondata ved angivelse af licensnummer, og gå helt væk fra de analoge, for 
særlige personfølsomme data som helbredsoplysninger (skader) skal sendes 
krypteres, hvis det sendes digitalt.  

- Vi skal have lavet samtykkeerklæringer for samtlige frivillige, hvis oplysninger står på 
hjemmesiden indenfor Udvalg, SK, SU, HB etc. da disse ligger offentligt tilgængeligt. 

- Vi må ikke lægge en excel liste med navne på dommere i MX offentligt tilgængeligt 
på hjemmesiden (uden at alle har underskrevet en samtykke) 

- Der skal formuleres klare retningslinjer internt i DMU i forhold til, hvilke typer af 
persondata, der må offentliggøres og hvor, for at komme evt. lignende praksisser til 
livs – enten hvis de eksisterer i forvejen eller opstår senere. 

 
 

LW/ 
DSB 
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18. Godkendelse af Referater (ud over tidligere som er nævnt og kommenteret) 
HB 04/19 – Godkendt 
SK MX 07/19 og 08/19 Godkendt 
SK SP 04/19 Godkendt 
SK Off-Track Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Referat – Godkendt 
Miljøudvalget September – Godkendt 
 

 

19. Næste Møde 
Afholdes lørdag den 16. november 2019 kl. 08.30 på Fjelsted Kro 

 

 

Jørgen 


