
 

Referat fra Miljøudvalgsmøde 
 
Dato: mandag d. 28. Oktober 2019  Tidspunkt: Kl 17:00 
Medvirkende: RR: John Klint (JK), MX: Martin Holm (MH), HB: Dennis Skytte Bechmann (DSB) og 
DMU-administration: Jesper Søe Bergmann (JSB).  
Referent: JSB 
Lokalitet: DMU’s kontor, Idrættens Hus, Brøndby 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst v/Formand DSB 
 
2. Referater fra bl.a. mødet vedr. e-bikes. 

a) Formanden gennemgik referatet fra mødet med e-bike arbejdsgruppen. Der er stor 
opbakning. Det vil blive foreslået at E-bikes bliver delt op i 2, hvor den ene bliver dem der 
ligner eksisterende maskiner og kan komme ud i de respektive SK. Den anden er dem der 
minder om MTB, og det foreslås at disse kan høre under Off-Track. Disse bliver første 
prioritet, da der kan være store sikkerhedsmæssige udfordringer når de færdes på 
mountainbikespor i skoven. Vi kommer til at lægge os op ad FIM/UCI-aftaler. Der skal styr 
på lovgivning og indhentes midler til at styrke sporten. Det foreslås at fokusere på børn, 
som siden kan tage sporten med ind i voksenlivet. En motivationsfaktor kunne være, at E-
bikes kræver mindre vedligehold, og derfor kan være nemmere at håndtere for ikke så 
motorkyndige.  
Der vil i starten af det nye år blive taget kontakt til nogle importører og der vil forhåbentlig 
blive arrangeret nogle prøvedage. Der foreslås at forberede en en ”pakke-løsning” med 
licens, medlemskab, etc. Hvis der er interesse for sporten, skal der rykkes videre på det. 
Der er en del lovmæssige udfordringer i hvor man kan køre og hvad er tilladt. 
 

3. Siden sidst 
a) Biodiversitetsprojekt sættes i gang i løbet af dette og næste år. I første omgang forventes 

det at vi ”lægger os op ad” den rapport, som SVEMO har været en del af og involverer de 
resultater og konklusioner som er fremkommet i denne. 

b) Der har været henvendelse fra 3 klubber ang. Fornyelse af miljøgodkendelser. DSB er i 
dialog med disse klubber og afventer yderligere fra disse. 

c) Bilag opdatering fra miljøstyrelsen. Der er stadig enormt store udfordringer med at komme 
igennem til miljøstyrelsen, og de mangler simpelthen stadig hænder til at komme igennem 
puklen af arbejdsopgaver. Senest har DIF tilbudt at deltage i et møde mellem DASU, DMU 
og Miljøstyrelsen, så vi kan få noget bevægelse i processen. Miljøstyrelsen har dog ikke 
svaret tilbage. 

 
4. Gennemgang miljømanual med kommentarer 

a) Miljømanualen er blevet lidt forsinket – der mangler nogle input fra sportsgrenene, og så 
får DSB sat de sidste ting ind.  

 



 

5. Miljøofficial-uddannelsen 
b) Målet er at hver klub skal have minimum 2 miljøofficials. 
c) Officialuddannelsen ligger nu som e-læring. Der mangler lige nogle små detaljer. 
d) Det foreslås at afslutte med en opgave, hvor man skal beskrive hvordan man tænker at 

håndtere miljøforholdene på eget baneanlæg, samt lave oplæg til eget egenkontrol 
program. Der kan endvidere tegnes forskellige relevante områder ind på et kort af 
baneanlægget. Det er en rigtig god ide, men der skal findes en løsning på hvordan det skal 
godkendes og bedømmes, og det er ikke helt klarlagt endnu. 

e) Der er en forventning om at miljøofficials holder sig opdateret omkring klubbens 
miljøgodkendelse og andre miljøtiltag i klubben og på baneanlægget.  

f) Markedsføringsplan for E-læring miljøofficial – nyhedsbrev, facebook og hjemmeside. 
 

 
6. Klublydmåler uddannelsen 

a) Det blev debatteret hvor målere står ved MC når de måler. Endvidere blev det pointeret at 
det er vigtigt at MC’en kommer op i fulde omdrejninger ved målinger, idet det er den 
eneste måde vi får at korrekt billede af MC’ens lydpåvirkning. 

b) Det skal pointeres og tydeliggøres, at måleområdet skal være frit for reflekterende 
overflader i en radius af 10 meter fra hvor mikrofonen er placeret. 

c) Planlægning af kurser/Datoer. Der er planlagt to kurser – en i Øst og en i Vest 
 

 
7. Information 

a) John Klint orienterede omkring de udfordringer og forskellige henvendelser der har været 
omkring anlægningen af Kærby Mose. De mangler stadig at blive behandlet nogle 
klagesager i kommunen, men de har fået godkendelser og de er igang med træningerne. 
Det har været et langt forløb at få en bane som denne op at stå og der er stor opbakning 
og glæde fra MU side, over at det nu er igang. 
 

8. Eventuelt – ingen bemærkninger 
 
9. Næste møde vil blive afholdt i starten af det nye år. 

 
 


