
 
 

Referat fra DMU Miljøudvalg (MU) 

MU Møde:  MU 02/19  

Mødedato:  26.08.2019  

Mødested:  DMU, Idrættens Hus Brøndby  

Deltagere:  Dennis Skytte Bechmann (DB), Leif Petersen (LP), John Klint (JK) og Jesper Søe Bergmann 

(JSB)  

Referent:  Jesper Søe Bergmann 

1. Velkomst v. formand for MU Dennis Skytte Bechmann 

Formanden bød velkommen til MU 02/19 

Der blev gået rundt om bordet med nyheder fra de forskellige sportsgrene og hvad der er sket 

siden sidst. JK fortalte om Fyens Motor Sports kommende baneareal og udfordringer og løsninger 

undervejs i processen 

2. Referater 

Der var ingen referater at godkende, da seneste referat allerede var godkendt – punktet kan evt 

udgå. 

3. Miljømanual 

a. Vaskepladser 

DB er ved at udarbejde en kort beskrivelse af vaskepladsens udformning og indretning. Det 

bliver bl.a. pointeret at der ikke må bruges sæber og opløsningsmidler, da det ødelægger 

olieudskillerens funktion. 

Derudover bliver det pointeret at vaskepladsens udformning og indretning er beskrevet 

ved lovgivning og derfor kan der ikke afviges fra dette 

b. Evt. muligheder for straffe 

Nuværende reglementer giver dækkende mulighed for dette. Klubben kan udfærdige 

retningslinjer i forbindelse med aktivitet på deres baneanlæg og i denne udforme evt. straf 

for overtrædelse. 

Vigtigheden i at miljøreglerne overholdes kan ikke understreges nok, da det er et af de 

steder hvor kommunerne slår meget hårdt ned på overtrædelser, med ærgerlige 

konsekvenserne til følge. 

4. Internationale stewards og stævner. Seminar og nye stewards 

a. Sæsonen er gået rigtig godt, og der har ikke været nogle store sager. Samtidig erfarer DB 

at vi er rigtig langt fremme i Danmark ift. andre lande, men at vi ikke skal hvile på 

laurbærrene. 

b. Status på internationale miljøofficials i Danmark er pt 2 stk. Der skal arbejdes henimod at 

finde en tredje i det midt/nordjyske. Personen skal have et fornuftigt niveau af engelsk, 

lyst til at tage til løb som official 3-4 gange om året, og lyst til at tage på et FIM kursus 

hvert tredje år. MU tager gerne imod anbefalinger til potentielle kandidater. 

5. Miljøofficialuddannelsen 

a. Der er ikke optimalt at DB rejser landet rundt og underviser, når vi har en platform til e-

læring. DB har udviklet sine undervisningsmaterialer, så de passer til e-læringsformatet, og 

JSB regner med at det er færdigoprettet og tilgængeligt senest i uge 37. 

6. Ny lydmålerstruktur 



 
a. DB foreslår at lydmåling kommer ud i de enkelte SK. Det vil kræve en godkendelse fra HB, 

men der er opbakning til det i MU. RR bakker kun op hvis der medfølger udstyr og budget, 

så man kan opretholde tidligere tiders niveau. 

b. Der bliver arbejdet på at opdatere målerudstyret, da det er bekosteligt at skulle kalibrere 

de gamle målere. 

c. Der skal laves ”tjek”-målinger på de homologerede 500cc potter i SPW, da vi ikke har viden 

om på hvilket niveau de ligger. 

d. Flere og flere motorbaner har installeret eller bliver afkrævet en støj-logbog, som 

dokumenterer al aktivitet. Dette til dokumentation af overholdelse af egenkontrol i 

henhold til motorsports-bekendtgørelsen krav om dette. På den måde kan man 

dokumentere hvor længe og hvor meget man støjer overfor kommunen. Det anbefales at 

klubberne tager det med i proaktive overvejelser overfor kommunens støjkrav. 

e. Klublydmåler uddannelsen vil blive genoptaget i år og der er igangsat arrangering af steder 

og datoer. Disse vil fremgå af kursusportalen. 

7. E-bikes 

a. Efter opslag på hjemmeside og sociale medier har 2 personer meldt sig som interesserede 

i at indgå i en arbejdsgruppe. DB indkalder gruppen til indledende møde, med henblik på 

at undersøge potentialet for både e-cykler og e-motorcykler. 

8. Eventuelt 

a. Afrivningsglas er område hvor vi står ganske uheldigt i disse plasticfjendske tider, og vi 

opfordrer til at man tænker over hvordan vi kan være på forkant med et evt forbud mod 

afrivningsglas. Hvis vi selv er proaktive, kan vi måske være med til at udvikle/udforme 

lovgivningen, i stedet for at få presset en lov ned over os. MU er klar over at der ikke 

findes et lige så godt alternativ, men det ændrer ikke ved at det ikke ser godt ud udefra, 

når vi efterlader plastic på banen. MU foreslår at emnet bliver taget op til 

klubkonferencen. 

b. Biodiversitet. DB har kontaktet forskere fra Aarhus Universitet om at få lavet 

undersøgelser, men ingen har vendt tilbage. Det er derfor besluttet at vente til den 

Svenske undersøgelse bliver offentliggjort forhåbentligt senere på året, og så læne sig op 

ad den. Rapporten omhandler kontrolleret forstyrrelse og hvilken positiv effekt 

motorsport kan have på biodiversiteten. Desuden undersøges der hvordan man kan skabe 

synergi mellem flora og fauna omkring faste motorbaner. 

9. Næste møde er fastlagt til d. 28. oktober 2019 på DMU’s kontor i Idrættens Hus. 

 

 

 


