
 

Referat fra Miljøudvalgsmøde 
 
Dato: Torsdag d. 20. Februar 2020  Tidspunkt: Kl 17:00 
Deltagere: John Klint RR (JK), Martin Holm MX (MH), Dennis Skytte Bechmann HB (DSB) og Jesper 
Søe DMU adm (JSB). 
Deltog ikke: Leif Pedersen SPW var forhindret 
Lokalitet: DMUs kontor, Idrættens Hus, Brøndby 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst v/Formand 
a. Formanden bød velkommen til årets første møde. 

 
2. Referater 

a. Der var ingen bemærkninger siden sidst. 
 

3. Siden sidst 
a. Der blev debatteret hvordan lydmåling skal fungere i den enkelte SK. Martin Holm 

fortalte om en ny type mikrofon, der kan forbindes til en tablet via bluetooth og en 
app. På den måde kan man få den nødvendige afstand til maskinen, så lydmålerne 
ikke bliver udsat for unødig gene ifm. støjmåling. MH undersøger hvordan systemet 
fungerer og om det kan bruges i flere sportsgrene og deler oplysningerne med 
resten af udvalget. 

b. Kort fra FIM-mødet i Geneve. Der kommer et helt nyt Miljø-reglement fra FIM, som 
burde være mere i tråd med virkeligheden. Der kommer ikke de store ændringer for 
os, men miljøpolitikken vil der blive kigget på – også i DMU – da verden har ændret 
sig siden den blev formuleret. Vi afventer FIM’s reglement. 
Der kommer også en online formular til at rapportere fra stævner. Det betyder 
samtidig at miljøofficials skal være mere til stede før og under stævnet som 
konsulenter. 
DSB udarbejder med inspiration fra FIM Trial en guide til afholdelse af løb. 

c. Status Grønt Forbund. 
JSB skal til møde med DIF mandag d. 24/2 om fornyelse af Grønt Forbund 
certificeringen. Der udarbejdes en miniskabelon som handleplan for klubber der 
møder udfordringer i dagligdagen. DSB og JSB tager et formøde inden.  
 

  
4. Gennemgang og forslag til revision af DMU’s miljøpolitik 

a. Når FIM’s miljøpolitik udkommer vil udvalget kigge på den og vurdere om der skal 
ændres i DMU’s miljøpolitik ud fra dette. Med hensyn til reglementer har vi 
traditionelt lagt os op ad FIM’s regler og politikker og det vil blive vurderet om der 
er grund til ændringer i DMU’s reglementer og anbefalinger når FIM’s kommer. 
 

5. Guide/Forslag til hjælp til klubberne med at gøre arrangementer bæredygtige. 



 

a. For at støtte og hjælpe klubberne omkring kravet om en ”environmental plan” ved 
internationale løb, udarbejdes der en guide for at hjælpe disse klubber og lette 
deres arbejde en smule. 

b. På sigt skal der laves en PDF-folder som klubben kan udfylde online. 
c. Der bliver desuden arbejdet på en plan for det daglige miljøarbejde i klubben. Der 

kan laves en handleplan, så man kan dokumentere overfor kommunen hvad man 
arbejder på, og hvad tidshorisonten er for at få eventuelle udfordringer løst. 
 

6. Grønt regnskab - Forslag fra FU 
a. Med inspiration fra SVEMOs sustainability report vil der blive arbejdet henimod en 

bæredygtighedsrapport for DMU. I første omgang bliver det en light udgave, som 
der så kan bygges videre på hen af vejen. 

7. E-Bikes, nyt reglement og miljøet 
a. DSB er ved at udarbejde et reglement for e-bikes. I den forbindelse kigger 

miljøudvalget på om der kan bidrages med tilføjelser til reglement omkring 
miljøhåndtering og indretning af bl.a. batteri skiftezoner. 

b. Der vil i den kommende tid blive kigget på hvordan man organiserer folk der 
allerede har en elektrisk MTB. Der vil blive kigget efter flere folk til at hjælpe med 
opgaven. Evt. nedsættes en gruppe, som kan tage sig af at arrangere de første løb 
og evt. hjælpe med at opbygget en klubstruktur. Der skal kigges på hvordan dette 
kan gøres og hvordan vi kan finde personer som kunne have interesse i dette.  
 

8. Biodiversitet rapport fra SVEMO - Hvordan får vi det ført ud i DK? 
a. Til juni udkommer en rapport omkring biodiversitet. SVEMO bliver betalt af FIM for 

at få den skrevet og publiceret i diverse videnskabelige magasiner. Da FIM har 
betalt for den, er det planen at den skal være tilgængelig for alle FMNR som er 
tilknyttet FIM, uden betaling. Når det sker, vil den blive oversat til DK, udsendt til 
klubberne og uploadet under miljøudvalget på hjemmesiden. 
 

9. Miljørapporteringen 
a. Det foreslås at der udarbejdes en online rapportering omkring miljøet i forbindelse 

med MX A DM og ligeløb i Speedway. Denne skal bruges som et arbejdsredskab for 
miljøudvalget til at idenficere områder hvor klubberne ville kunne have gavn af 
hjælp til arbejdet.  
Udvalget tænker til næste møde over hvordan man kan udvikle videre på 
rapporteringen i praksis og hvem der skal udføre det. 
 

10. Eventuelt 
a. Miljøudvalget overgår til Boardplace for at have bedre adgang til fildeling og 

mødeplanlægning. 
 

11. Næste møde? 
a. Andet møde tirsdag d. 16/6 2020 
b. Tredje møde tirsdag d. 15/9 2020 
c. Evt et fjerde møde umiddelbart før klubkonferencen. 


