DANMARKS MOTOR UNION
Ordensnævnet

KENDELSE
Sag 1/2018

Anke af 11. oktober 2018 fra licens nr. 41339, over DMU Disciplinærnævns kendelse afsagt d. 17.
september 2018 vedrørende forældelsesfrist for behandling af indgået klage i forbindelse med
udstedelse af maskinkort ved stævne den 5.-6. maj 2018.
Sagen er behandlet i overensstemmelse med Procedureregler for DMU Ordensnævn, jf. Alment Reglement
Afsnit 12.6.
Sagens oprindelige parter er:
Appellant:
Licens nr. 41339
Indstævnte:
Licens nr. 31832
Anken vedrører kendelse fra Disciplinærnævnet med afvisning af klagesag med henvisning til
forældelsesbestemmelserne som anført i Alment Reglement § 12.2.
Som grundlag for sagens behandling har der for Ordensnævnet foreligget følgende dokumenter:
1. Anke til sekretariatet (e-mail) d. 24. september 2018
2. Meddelelse fra Appellant (e-mail) d. 11. oktober 2018 om overførsel af ankegebyr som forudsætning
for sagens optagelse til behandling
3. Kendelse fra Disciplinærnævnet af 17. september 2018 m/ bilag i dette nævns sag nr. 4-18
4. Underretningsskrivelse fra sekretariatet til sagens oprindelige parter d. 15. oktober 2018
5. Meddelelse fra Appellant (e-mail) d. 18. oktober 2018 om, at denne har besluttet at trække sagen i
Ordensnævnet tilbage.
Følgende har deltaget i sagens behandling:
Ordensnævnets medlemmer, Henrik Nørgaard, Bent Andersen og Peter Hansen, som alle har erklæret
sig habile. Herudover har deltaget Ordensnævnets sekretær, Camilla Friberg.
Appellanten har uden nærmere begrundelse pr. 18. oktober 2018 trukket sin anke af Disciplinærnævnets
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kendelse af 17. september 2018 tilbage.
Appellanten har ved fremsendelse af Anke den 24. september og efter overførsel af ankegebyr den 11.
oktober 2018 sat sagsbehandlingsapparatet i gang og dermed startet ressourceanvendelse i
Ordensnævnet, dettes sekretariat og hos oprindeligt Indstævnte.
Da anken pr. e-mail af 18. oktober 2018 trækkes tilbage uden nærmere begrundelse, må Ordensnævnet
anse denne ressourceanvendelse som spildt, hvilket bør have en konsekvens.

Kendelse


Ordensnævnet konstaterer, at den pr. 24. september og 11. oktober indgivne Anke er trukket
tilbage, hvorved Disciplinærnævnets kendelse af 17.september 2018 står ved magt.




Ankegebyret kr. 3.000,- fortabes.
Øvrige med sagen forbundne omkostninger afholdes af DMU.

Nærværende kendelse kan ankes til DIF - Idrættens Højeste Appelinstans i overensstemmelse med
Danmarks Idrætsforbunds love § 24 stk. 1 inden fire uger efter, at den, som ønsker at indbringe en
afgørelse, har modtaget denne.

Brøndby, den 23. oktober 2018

Henrik Nørgaard
Formand for Ordensnævnet

Camilla Friberg
Sekretær for Ordensnævnet
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