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Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse 

HB Møde:  02-2020 
Mødedato: 10-02-2020 
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) 

Cc:  Søren Norman Andersen (SNA), Jean Snitily (JS), Lea Kalke Hansen (LKH), Lukas 
Winther (LW), Jesper Søe Bergmann (JSB), Kenneth Kaalund (KKA), Laura Bo 
Bojesen (LBB) 

Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato:  14-02-2020 

___________________________________________________________________ 

1. Siden Sidst fra Formanden 
- Der er afholdt FIM General Assembly i december, hvor der blev drøftet nye 

medlemslande og de generelle udfordringer verden rundt.  
- Danmarks Motor Union (DMU) og Zenergy Racing indgår i 2020 et samarbejde i 

afviklingen af DM i Mini Road Racing. Samarbejdet skal sikre bedre økonomi for DM-
serien samt hjælpe klubberne, så de i højere grad kan bruge deres ressourcer på 
andre vigtige klubaktiviteter og sikre en kontinuitet i afviklingen af DM i de 
kommende år og dermed interessen for Mini RR. Der udsendes information til alle 
involverede og på medierne onsdag den 12/2. 

- JB har afholdt møde med Touring Klubben for en uformel gensidig præsentation og 
drøftelse om fælles muligheder for at understøtte de forskellige aktiviteter der 
afvikles gennem året.  

- Der er afviklet DIF Formandsmøde i forbindelse med Sports Året 2019, hvor årets 
tema var Arbejdsglæde som Frivillig samt input fra Ulrik Wilbek om Sport og Politik. 
Ligeledes er DIF´s Støttekoncept også ved at blive evalueret i de kommende måneder 
med input fra mange foreninger herunder DMU. 

- OH og JB har afholdt møde med forsikringen om fremtidige aktiviteter og herunder 
det lovmæssige krav om Arbejdsskade forsikring for de aktive. Vores mægler (tidligere 
aktiv Speedway kører) tager nu kontakten til DIF for en videre drøftelse. 

- MX Safety Meeting Stockholm 
o AP, Lea Kalke Hansen, Peter Hansen (for FIM Europe) og JB deltog på MX Safety 

Meeting i Stockholm for udveksling af erfaringer og nye tiltag indenfor Safety. 
Der er MANGE positive tiltag i gang i de enkelte lande og vi lærer alle rigtig 
meget gennem en weekend hvor alle er meget åbne og konstruktive og deler 
alle erfaringer (uanset størrelse på det enkelte land). 

o Der blev ligeledes demonstreret den meget negative effekt af anvendelse af 
GoPro kameraer monteret på hjelmen 

o FIM godkender nu hjelme til RR og det bør drøftes på kommende NMC møde 
om Nordens indstilling. 

- DMU/DASU MotorAward bliver fremover afholdt henholdsvis i Jylland og Sjælland og 
næste dato er 04-02-2021. Yderligere annonceringer følger på kommende Award den 
22-02-2020. 
 

JB 

2. Siden sidst fra DMU´s Sekretariat 
 

 

 ATK koordinator 
Kenneth Kaalund vil være ATK Koordinator for alle grenene fremadrettet – KKA udarbejder 
en 2020 aktivitetsplan for den enkelte gren og budget til godkendelse 

 

KKA 
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 Forældreworkshops 
Er gennemført og med stor succes. Der planlægges part 2 hvor børnene også deltager. KKA 
planlægger dette i 2020 og planlægges til at afholdes slut maj/start juni med en foreløbig 
plan som angive herunder: 

  
Hvornår? 

-          Slut maj/start juni 
-          En hverdagseftermiddag/aften, kl. 16-20. tirsdag, onsdag el. fredag. 

  
Grenspecifikke workshops grundet den praktiske del. Afvikles via MX og SPW 
sportsgrene, andre sportsgrene forældre må gerne deltage og høste hvad de kan i 
relation til egen sportsgren. Alle deltagerne skal dog have deltaget i part 1 for at 
kunne deltage i part 2. 
  
Hvor og hvor mange? 

-          Jylland: Randers (MX), Herning (SPW) 
-          Fyn: Fyens Motorsport Center (MX), Fjeldsted el. Vissenbjerg (SPW) 
-          Sjælland: Slangerup el. Glumsø (SPW), Næstved (MX) 

  
Struktur/program af forældreworkshops part 2 

-          Afventer oplæg fra Tommy… KK kommer derefter med DMU/ATK 
præg. 
-          Der er drøftet at dele program op i 3 dele; del 1, hvor forældre laver 
teoretisk med Tommy og børn træner praktisk med træner (opvarmning 
udenfor og på banen). Del 2, hvor alle laver praktisk træning på banen 
(sammenspil mellem træner, forældre og Tommy). Del 3, forældre (måske 
alle) laver teoretisk del ud fra den fælles praktiske del 2. 

  

KKA 

 Eventlicens og problematikker 
EM Classic Event 2020. Vi udsteder en Classic licens til det aktuelle licens. Dokumentet 
som udleveres påføres at det kun er gældende til det pågældende arrangement. 
 

JSB 

 App løsninger - videre forløb 
Efter et par gode møder med mulige leverandører, arbejder vi videre med de forskellige 
muligheder og priser for løsningerne. Målet er fortsat at udvikle en App til alle vores 
licenser og således erstatte plastik kortet. Planen er dog at der vil være mulighed for at få 
et plastikkort mod en merpris. 
 

JSB 

 GDPR tiltag 
Der er opdateret i løbskalenderen således at ikke alle kan se navnene men ”kun” antallet 
der er tilmeldt uden at være logget ind. Hvis køreren logger ind kan man se navnene. 
Der opdateres med samtykke i FS 

 

LW, DSB 

 BoardPlace og implementering (prioritering af områder/involverede(ejerskab) 
Der planlægges møde med BoardPlace i uge 9 for en yderligere afklaring hvordan vi 
kommer i gang på Sekretariatet og områderne: Forsikring og Skader, Disciplinærnævn 
og Miljø. 
 
 
 
 
 

 

JSB 
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 Åbent Hus 2020 Aktiviteter 
Planlægningen er i gang og følgende aktiviteter er planlagt: 
 Der vil løbende blive sendt rykkere ud til klubberne på email for tilmelding 
 Mandag/tirsdag (2./3. marts) inden repræsentantskabsmødet ringer jeg rundt til de 

resterende klubber for tilmelding 
 Materialer til åbent hus (plakater, klistermærker, gavekort, postkort, diplomer) 

bestilles (senest uge 9), samme som sidste år, så de er klar inden Rep. mødet 
 prøvmotorsport.dk opdateres løbende 
 Ugen op til Rep. mødet udsendes mail med "PR-licens" samt en oversigt over de 

materialer, som klubberne kan hente under Rep. mødet 
 Ugen efter Rep. mødet udsendes materialer til de klubber, der mangler at få 
 Der arbejdes i øjeblikket på videoer fra vores prominente kørere i de forskellige 

sportsgrene (SPW er filmet), hvor de opfordrer til at deltage til åbent hus. Video fra 
sidste år kan også bruges igen i år. (deadline 20. april) 

 Videoerne bruges i markedsføring 2-3 uger op til Åbent Hus på facebook 
 Der laves facebook-kampagner for den enkelte klubber målrettet deres lokalområder 

i hele Danmark (budget 12.000 kr.) 
 2-3 uger inden åbent hus fremsendes specifikt de nye pressemeddeleses-skabeloner 

til MX og SPW til klubberne med opfordring til at rette dem til sig selv og sende til 
deres lokalmedier:  

 https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2019/11/%C3%85bent-
Hus-PM-MX.docx 

 https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2019/11/%C3%85bent-
Hus-PM-SPW.docx 
 

LW 

 DIF Medlemsregistrering 
Der er fortsat en del klubber som ikke har registreret antal medlemmer i DIF og dette 
vil sænke tilskuddet fra DIF for 2021 hvis de ikke registreres. 
Klubberne kontaktes i de kommende dage og det blev besluttet at der sendes en 
bøde/afgift til de klubber som ikke indberetter deres medlemmer. 
En klub med eksempelvis 20 medlemmer vil således blive opkrævet kr. 1.500,- i 
manglende klubtilskud og kr. 1.500,- for de manglende medlemmer så totalt kr. 3.000. 
Medlemstallene bliver faktureret ud fra DMU’s medlemstal pr. 31-12-20XX 

Klub  kr. 1.500 

Pr. Medlem kr. 23 (dog minimum kr. 1.500 

JS/JB 

 Bestyrelsesmedlemmer i DMU 
Der er lavet et check i medlemmerne for at sikre at alle bestyrelsesmedlemmer i 
klubber og HB, SK er medlem af DMU og det må konstateres at der er en hel del (ca. 
30% !) som ikke er indmeldt i henhold til DMU´s vedtægter: 
 
§ 27 Optagelse af en klub under DMU 
3. Det er endvidere en betingelse, at klubben ledes af en lovligt valgt bestyrelse, hvis 

medlemmer løser medlemskab af DMU.  
 
Alle klubber tilskrives snarest om at få opdateret Forretningssystemet med den enkelte 
klubs bestyrelsesmedlemmer og ligeledes sikre at de er indmeldt korrekt. 
I denne forbindelse vil det også undersøges nærmere omkring den ”automatiske 
udmelding” af alle og stoppe dette. Men det kræver lidt ekstra procedurer som der 
arbejdes videre med men målet er at vi ikke udmelder alle automatisk per 31-12-2020. 
 

JS/JB 
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 DMU Video 
DMU´s Præsentationsvideo er blevet opdateret og er tilgængelig på: 
https://drive.google.com/open?id=18CeW65mCvgSDCk6it430hQ6BUahFRXF3 

 

 

 DM Ugen 2021 
DM ugen er planlagt til uge 25 i 2021 i Aalborg og der er allerede stor opmærksom fra 
alle forbund i DF for arrangementet. Kqenneth er i fuld gang med og har skrevet til 
SK’erne omkring mulige events, som skal planlægges i forhold til kommende kalender. 
Nuværende status og ideer for DMU sportsgrene: 
 Speedway: Langbane DM på Aalborg Væddeløbsbane (DIF projektleder er i positiv 

dialog lokation og kommune). Potentielle afviklingsdage og tidspunkt? Hvilke 
deltagere kan tiltrækkes? 

 Trial: Skovdalen. Potentielle afviklingsdage? Tidsrum? 
 Aqua: Aalborg Havnefront (Limfjorden). Potentielle afviklingsdage? Tidsrum? 
 Enduro: Lokation - Hvorup Militærterræn? Potentielle afviklingsdage? Tidsrum? 
 Motocross: Aalborg Motor Klub. Potentielle afviklingsdage? Tidsrum? 
 Road Racing: Lokationer? Discipliner? Potentielle afviklingsdage? Tidsrum? 

 

KKA 

3. Siden Sidst fra den enkelte SK  
  

MotoCross 
Der er mange aktiviteter i gang med hensyn til planlægningen af sæsonen og der er også en 
god interesse fra sponsorer for at støtte de forskellige tiltag. 
Stor fokus på implementering af EyeTrack til træning og vi afventer konklusion fra DIF på 
vores ansøgning, som vi skulle modtage omkring 19-02-20 
 

 
AP 

 Speedway 
ATK er nu kommet i gang og der er ca 15. tidligere aktive som vil medvirke i aktiviteterne. Der 
vil bliver fokuseret på Regionale træning for at sikre nok aktive. KKA er involveret. 
Dommerudvalg er nedsat som skal arbejde med uddannelse af dommerne og ligeledes indgå i 
den videre evalueringsproces som er i gangsat (se senere i dette referat). 
Der er afholdt de første regionsmøder med gode drøftelser og specielt med fokus på fælles 
træning og samarbejde mellem klubberne. 
Speedway Kids har været repræsenteret i Herning og i Bella Centret, men udover dette vil 
deres primære fokus blive ude i klubberne i sæsonen 2020 for at sikre ”ejerskabet i klubben”. 
T&E aktiviteterne er også fuld gang, men desværre har der været en uacceptabel optræden 
på seneste U21 samling som har medført karantæne for 3 kørere. 
 
Frikort og Ryttergårdspas udleveres til Dommere og Stævneledere som har deltaget på senest 
Speedway Seminar samt Hovedbestyrelsen. 
 

 
RSH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBB 
 
 

 OffTrack 
Trial er kommet rigtig godt i gang med træningsaktiviteter og mange aktive medlemmer 
allerede. 
Enduro har fået store problemer med at leje offentlige arealer da prisen er sat op med flere 
hundrede procent. DMU har involveret DIF i problemet og håber på en snarlig løsning. 
 

HJB 

 RR/DR 
Referat fra senest SK møde er udsendt og der er planlagt de forskellige løb for de store cykler. 
Zenergy vil som tidligere nævnt være ansvarlig for at afvikle DM for Mini RR. 
Som noget nyt vil der blive planlagt et stort fælles arrangement med Classic og store cykler på 
Jyllandsringen den 28 juni. 
 

JH 
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 Aqua 
Der er nu positive tilkendegivelser fra Ministeren angående den nye Bekendtgørelse så det 
forventes at Aqua igen kan begynde de forskellige tiltag for at få træning- og løbsmuligheder. 
Så det er ”næsten forfra igen” men trods alt en positiv tilkendegivelse. 
Tak til DIF for støtten og hjælpen i arbejdet med at få ændret Bekendtgørelsen for 
Vandscootere. 
 

MM 

4. Økonomi, Regnskab og Budget 
DMU kommer samlet ud med et meget tilfredsstillende resultat for 2019 på ca. 450.000 kr. 
bedre end budgettet (samlet ca. 900.000 kr.). Der er naturligvis større afvigelser på både 
indtægter og udgifter. De primære ændringer er indtægterne for vores værdipapirer som iht. 
revisionen skal føres på driften (ca. 240.000 kr.) og væsentlig besparelse på gager og 
lønninger (ca. 600.000 kr.). På udgiftssiden er der en væsentligt forøget omkostning for 
Speedway Talent og Elite.  
Nye procedurer og opfølgning på alle områder for at undgå gentagelser, blev drøftet så vi 
sikrer at vi styrer efter budgettet og ved ”på rette tidspunkt” eventuelle væsentlige områder. 
Ligeledes bliver oversigten over hvem som modtager hvilke månedlige regnskaber opdateret 
så det sikres at alle er opdateret og kan stille de nødvendige spørgsmål. 
Såvel interne som eksterne revisorer har kun udtrykt positive kommentarer over regnskabet 
og materialet som ligger bagved. 
Årsrapporten udsendes til klubberne inden Repræsentantskabsmødet og udleveres på selve 
mødet i trykt udgave. 
 
Budget 2020  
Blev endelig godkendt og månedsopdelt budgetter skal være kontoret i hænde senest 29-02-
20. 
 
Afgiftscirkulæret  
Er godkendt og ligger på hjemmesiden. 
 
Træningslicens Mini RR og SuperMotard 
Der er kommet en forespørgsel om muligheder for en Træningslicens til Mini RR og 
SuperMotard i forbindelse med de mange nye træningsmuligheder. Dette drøftes videre i SK 
RR og besluttes endeligt på kommende HB møde 02-2020. 
 
DMU Sikkerhedsskilte 
Det blev besluttet at DMU betaler 50% af prisen for skiltene, som nu er ved at blive udsendt til 
klubberne. DMU og klubben betaler således hver ca. 1.150 kr. 
 

JB 

5. Alment Reglement og Sportsreglementer OH 
  

Reglementsændringer 2020 og 2021 
Efter ”erfaringerne” fra alle grenene for 2020 reglementet anbefales følgende til videre 
drøftelse rendelig beslutning på kommende HB Møde (2020-02) 
- Skemaet som oprindeligt planlagt anvendes for alle ændringer 
- Alle grene og Alment igangsætter en generel revision af reglementerne  
 
Procedurer for protester og tid 
Til næste møde udarbejder OH en oversigt over de protesttider som er angivet i Alment 
Reglement og de enkelte sportsreglementer så vi kan sikre en ensartethed hvor det er muligt. 
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Licensudstedelse – kalenderår eller fødselsdato 
Til næste møde udarbejder OH et skema over FIM/FIM Europe regler for de enkelte discipliner 
og tilsvarende for alle discipliner i Danmark. Igen for at vi kan harmonisere reglerne. 
 
Hvor mange skal til for at åbne et officielt DM 
OH udarbejder et skema over de enkelte grene og kravene og ligeledes i FIM/FIM Europe for 
en fælles beslutning og holdning. 
 
Anbefalinger for bøder og sanktioner 
Nedenstående er Hovedbestyrelsens anbefalinger til bøder og sanktioner til dommerne i alle 
discipliner samt klubberne ved træning. 
 

Område for hændelsen/ 
forseelsen 

Sanktion ved 1. hændelse Sanktion ved efterfølgende 
hændelser 

Usportslig optræden Skriftlig advarsel Udelukkelse / bortvisning 
Sag rejses i Disciplinærnævn 

Usportslig optræden 
(fysisk kontakt) 

Udelukkelse / bortvisning 
Sag rejses i Disciplinærnævn 

 

Snyd (forkortet bane med 
fordel) 

Tidstraf iht. reglement Udelukkelse / bortvisning 

Miljø området (ikke lyd) Skriftlig advarsel Bøde kr. 1.000 

 
Ansvar: 
Ved stævner: Dommeren 
Ved træning: Træningslederen 
 
Vedtægtsændringsforslag 2020 
Udsendes til klubberne med materialet til Repræsentantskabsmødet, og er angivet i HB 
Referat 06-2019 
 
Hædersbeviser DMU  
DSB har udarbejdet et revideret oplæg som er i høring i nuværende Fortjensttegnsudvalg. 
Formålet er at sikre at vi har en opdateret beskrivelse af kriterier og hvad der skal hædres i 
DMU hvert år. Ligeledes at Hovedbestyrelsen godkender det endelige forslag fra udvalget 
 

6. DMU´s Repræsentantskabsmøde 2020 
Der udsendes en oversigt til HB 11-02-2020 for en sidste opfølgning på de klubber som ikke er 
tilmeldt. 
De åbne poster blev gennemgået kort og ligeledes skal det sikres at alle opstillinger er DMU i 
hænde senest 14-02-2020. 
DMU Vision 2020-2024 og de prioriterede aktiviteter blev gennemgået og justeres inden 
Repræsentantskabsmødet for endelig præsentation og godkendelse. 
 
Den enkelte SK skal forberede indstillinger til DMU´s Disciplinærnævn for udpegning på HB 
02-2020 (SP og MX skal fremkomme med to kandidater hver) 
 

LBB, Alle 
 
 
 
 
 

7. HB/SK/Sportsudvalg seminar 2020 
Dette afholdes i 2020 den 21. april med start kl. 17.00 på Fjelsted Skovkro. 

JB 
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Formålet er en generel præsentation for alle nye medlemmer samt et par temaer for den 
videre udvikling af DMU og den enkelte disciplin. Endeligt program udarbejdes efter 
Repræsentantskabsmødet og udpegningen af alle udvalg. 
 
 

8. DMU´s Evaluering af Stævner og Løbsledelse 
Det er besluttet (og allerede igangsat i Speedway) at der skal indføres en løbende evaluering 
af vores arrangementer og løbsledelse og sikre at vi bruger best practice hvor muligt. 
RH og AP drøfter dette nærmere og ligeledes om vi kan dele ressourcer. Det overvejes også 
om vi skal afholde møde med f.eks. DBU som i flere år har arbejdet med dette. 
Formål: 

- Videre udvikling af stævnerne 
- Evaluering af Løbsledelsen (ledende officials) 
- Kategorisering af Dommere 
- Udvikle og forbedre uddannelse og muligheder for 

løbsledelsen klubberne 
- Sikre at de værktøjer og teori som er til rådighed også 

anvendes i praksis når nødvendigt 
Planer for 2020: 

- Udarbejdelse af principper for evalueringen og kriterier (på 
tværs af DMU) 

- Udpege DMU Evalueringsudvalg 
- Gennemføre 2-3 evalueringer inden sommerferien 
- Evaluere og justere til evalueringen efter sommerferien 

 
Efteråret 2020: samlet vurdering for den enkelte disciplin og DMU generelt og planlægning af 
2021. 
 

RSH, AP 

9. Internationalt 
 
FIM 
Der afholdes FIM Commission Congress I weekenden 15-16 februar og her deltager blandt 
andet Rudi Hansen for at komme tættere på Speedway udviklingen i FIM. Ligeledes deltager 
Søren Andersen og vores medlemmer af de enkelte kommissioner. 
 

JB 

10. Godkendelse af Referater 
a) HB Referat 06-2019 - Godkendt 
b) SK MX 01-2020 
c) SK RR/DR 01-2020 

 

 

11. Næste Møde 
Afholdes den 6. marts kl. 16.30 i Horsens hvor DMU´s Sekretariat også deltager 

 

 

Jørgen 
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