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1.

Siden sidst fra Formanden

JB

DIF Tilskud
DMU/MX har fået bevilliget ca. 600.000 til et projekt om implementering af EyeTrack
løsningen til brug ved træning. Der skal fra DMU lyde en stor tak for DIF´s velvillighed for
tilskuddet som vil øge sikkerheden og ligeledes frigøre frivillige ressourcer.
Reglementer og procedurer
Det er vigtigt at vi løbende opdaterer vores reglementer og daglige beskrivelse af vores
procedurer så det der står beskrevet også er det vi gør. Alle skal være opmærksomme på
dette og eventuelle punkter sendes til JB.
Corona Virus
Nuværende situation blev drøftet og DMU følger naturligvis anbefalingerne og
retningslinjerne fra myndighederne og DIF. Det blev aftalt at specielt Speedway og
Motocross allerede nu planlægger en plan B, hvis retningslinjerne ikke er ændret når
sæsonen går i gang i april med større publikumsarrangementer.
2.

AP, RSH

Siden sidst fra Sekretariatet
Frikort og Ryttergårdspas Speedway
• HB, SK Speedway, TK og AES vil modtage Frikort og Ryttergårdspas til Speedway
2020.

LBB

GDPR
Tilmeldingen til løb er nu ændret således at man kan se deltager navne igen uden af
være logget ind. Der vil blive oprettet samtykke ved tilmelding.

LW

IT, Apps og Forretningssystemet
• Vi har besluttet at arbejde videre med Conzentrate omkring en App.
• Der er dog en del udfordringer med FS vi skal have afklaret asap hvor der opstår
sager ”som ikke burde kunne lade sig gøre. JS beskriver disse nærmere så vi får
tydeliggjort udfordringerne med eksempler:
• Nogen licenser mangler stamklub
• Mangler Æresmedlemmer og flueben for motorblad
• Kan man købe licens i samme klub hvis man har restance til klubben (man
kan ikke skifte klub)
• Manglende registreringer af køb af licens, tilmelding til løb
• Speedway klub kan ikke ”indmelde/afkrydse” medlemmer
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JS, JB

Baneprøver
Det blev besluttet at vi fortsætter med procedurerne som 2019 og forberede ændringer til
sæsonen 2020.
DMU Profiltøj
Det blev aftalt at vi skal beskrive principperne for profil tøj for alle områder i DMU
(frivillige, officials, landshold osv) til næste HB møde. Herefter besluttes videre forløb og
indkøb af nyt profiltøj. Det må konstateret at det er svært at finde sponsorer til dette og
som udgangspunkt vil vi formentlig indkøbe eget tøj til frivillige og officials.
3.

JB

LW, JB

Nyt fra Sportskommissionerne
Aqua
Der ligger en stor opgave i de kommende måneder at få ”genetableret” sporten efter den
lange ufrivillige pause pga. bekendtgørelsen.
Der indkaldes til et Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i april hvor alle klubberne
møder op men min 2 deltagere og her planlægges den kommende sæson.
Speedway
Anders Thomsen er blevet Ambassadør for Speedway Kids som er rigtig positivt og der er
samtidig ved at blive planlagt aktiviteter for Speedway Kids 2020 og et øget samarbejde
med klubberne.
Der er afholdt samlinger for alle talent og eliteaktive med rigtig positive resultater af de
forskellige tests der blev gennemført.
Road Racing/Drag Racing
Der er afholdt 2 SK Møder siden sidste og referater er udsendt. En god del af kalenderen
er på plads men der er fortsat udfordringer der skal løses.
Planlægningen af Classic Event på Djursland skrider fremad.
MotoCross
Der er i de første EM/VM afdelinger opnået rigtig flotte resultater som lover godt for
sæsonen 2020.
Den første version af Banehåndbogen for MotoCross baner er nu udgivet og det vil
være et godt værktøj for alle klubberne, udvikling af banerne, øget sikkerhed og i
forbindelse med kommende banesyn.
OffTrack
Er kommet rigtig godt i gang i både Trial og Enduro og der er allerede solgt et stort antal
licenser. Der er ved at blive udarbejdet en digital version af folderen ”Kom Godt i Gang”
indenfor Trial.
Der er dog opstået et stort problem omkring lejeomkostningen for områder til Enduro
hvor vi får støtte fra DIF overfor myndighederne.

4.

Repræsentantskabsmøder 2020
Alle møderne, valg, forslag og andre punkter blev afklaret og ligeledes valget af Årets Klub
til offentliggørelse på Repræsentantskabsmødet.
Der udsendes nu information om udvalg i de forskellige grene hvor kandidater kan
tilmelde sig for endelig godkendelse medio april.
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5.

FairPlay Aktiviteter 2020
LW præsenterede forskellige nye tiltag til sæsonen 2020 med fokus på FairPlay. Der var
stor opbakning til forslagene og specielt definitionen af at vores baner/områder defineres
som en FairPlay Zone og at vi skal have mulighed for at uddele en Fairton gennem
sæsonen for FairPlay til de enkelte arrangementer.
Der arbejdes videre med de konkrete aktiviteter i marts/april så vi er klar til sæsonen.

LW

6.

BoardPlace
Både på DMU´s Sekretariat, HB, SK, Sportsudvalgene og i klubberne skal vi generelt være
bedre til at styre vores dokumenter og sikre at det er nemt at give opgaven videre ved
stop eller skift af arbejdsområde.
Til dette er DMU ved at aftale et videre forløb med et system som hedder BoardPlace og
dette vil indgå i de kommende uddannelseskurser der er planlagt med klubberne.
Det vil ligeledes indgå i kommende møde mellem HB/SK/Udvalg og Sekretariatet i april.
Parallelt arbejdes der på udvalgte områder/udvalg i HB/SK/Sekretariatet så vi får
erfaringer.

JSB

7.

Revision af Reglementer 2020
Processen er sat i gang og der er aftalt møde med en advokat i marts måned for en
gennemgang af Alment Reglement. Dette vil danne grundlaget for inspiration til det
enkelte sportsreglement.
Som princip skal DMU´s Reglementer være som FIM og FIM Europe reglementerne hvor
det er muligt.
For Reglementsændringer 2021 anvendes samme procedure som for 2020 hvor ændringer
skal være på et skema og godkendes i HB/SK Referater så vi hele tiden har historikken.

8.

Miljø
DSB gennemgik skabelonen og indholdet af den Miljøplan som skal udarbejdes ved
Internationale Arrangementer. Oplægget blev godkendt og DSB udarbejder Miljø planen i
tæt samarbejde med de klubber som skal afvikle Internationale løb i 2020.

OH, JB

DSB

Herunder er angivet de prioriteringer som Miljøudvalget arbejder videre med i 2020:
1

Udarbejde guide til miljøplan til brug for klubber og arrangører ved Internationale stævner i Danmark

2

Udarbejde skabelon til handleplaner til brug for klubbernes miljø arbejde

3

Gennemgang og revision af DMU's miljø politik

4

Gennemgang og revision af DMU's Miljø manual

5

Implementering af DDM2 i DMU's klubber

6

DMU miljø redegørelse og vejen mod "grønt regnskab"

7

Motorposrtens påvirkning af Bio diversitet

8

Lydmåling i DK

9.

MotorSports Awarden 2019
Alle var enige om at det var et godt arrangement og vi ser frem til Viborg 2021. KKA er ved
at indsamle kommentarer for opfølgningsmøde med CEC i løbet af april måned.

10.

Godkendelse af Referater
a)
HB Referat 01-2020 - Godkendt
b)
SK MX 01-2020
c)
SK RR/DR 01-2020; 02-2020
Side 3 af 4

KKA

11.

Næste Møde
Afholdes den 14. april kl. 16.30 i Fjelsted.
Tema: DMU´s Vision og Strategi

Jørgen
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