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Referat fra MX Repræsentantskabsmøde 2020 

  

Mødedato: 07.03.2020 

  

1) Konstatering af møderet og stemmetal 

Det blev konstateret, at der var 33 ud af 43 stemmeberettigede klubber til stede (eller repræsenteret ved 

fuldmagt) ved årets Motocross Repræsentantskabsmøde.  

 

2) Valg af dirigent og stemmetællere  

SK foreslog Henrik Nørgaard som dirigent, hvilket blev godkendt af repræsentantskabet.  Peter Hansen og 

Peter Vestergaard blev valgt som stemmetællere.  

 

3) Sportskommissionen beretning til godkendelse  

Asger fremlagde SK’s beretning.  

VM-sæsonen blev sat i gang i sidste weekend, og vi har lige nu 4 MX-kørere i top 10 i VM. Det er aldrig sket 

før, og er derfor noget helt særligt og stort for DMU. Vi ender på medaljeskamlen igen i år, det tør vi næsten 

godt spå om. 

Resultaterne på den internationale scene er blevet hædret på det fælles repræsentantskabsmøde tidligere i 

dag, og det er jo helt fantastisk, hvad vores kørere opnåede i 2019. 

Sidste år blev der afholdt EMX 65cc/85cc/Women i Slagelse og Classic Cemar i Aalborg. Begge dele gik rigtig 

godt, og ros til de arrangerende klubber og de medvirkende. 

Der blev også kørt rigtig mange andre flotte løb herhjemme, og derfor skal der lyde ros til jer som klubber. 

Det er et stort arbejde, og I gør det godt, så en stor cadeau til jer. Det gælder både mesterskabsløbene og 

det I selv har skabt, det vil sige cups og pokalløb. Her skal lyde en opfordring til de sjællandske klubber, hvor 

vi er lidt tynde på pokalløb og løb for vores c-kørere, så lad os arbejde for at skabe noget mere for dem 

fremover. 

I flere af vores mesterskaber er vi gået fra 6 afdelinger i 2019 til 5 afdelinger i 2020. Uanset antallet af 

afdelinger, bliver der kæmpet, heldigvis på en fair måde – vores sport fik også fairplayprisen til Dansk 

Motorsport Award, da Old Boys-kører Kenneth Villadsen blev hædret, hvilket jeg tror giver genlyd flere 

steder. 

Løbskalenderen er en af de store ting, vi arbejder med og lægger meget tid og mange kræfter i. At få passet 

en god kalender sammen, med alle de særlige ønsker der er – det kæmpes der bravt med fra vores side.  
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I 2019 blev vi med DM-A ramt af sammenfald med den svenske mesterskabskalender, da svenskerne 

pludselig ændrede i deres planlægning. I år har vi koordineret, så begge sider kan køre med hos hinanden. 

Det håber vi fører til, at vi får flere deltagere i DM-A i år end sidste år. 

Vores B-kørere er de største klasser, når vi snakker mesterskabsløb. Hidtil har vi sendt nogle af dem hjem 

efter tidskvalifikationen. Nu giver vi dem en b-finale, så de kommer mere ud at køre, og prøver det af her i 

2020.  

Vi har også introduceret en ny form på vores landsdelsmesterskab JM/FM, og det bliver også spændende at 

se, hvordan det går. 

Kids Cup og ATK fik vi sat i gang igen for ca. 5 år siden, og det er blevet en succes, hvor rigtig mange klubber 

byder ind med kørere. At give vores små kørere mulighed for at få denne ATK-træning er uhyre vigtigt og vil 

fortsat være en prioritet for os. 

Quad måtte udsætte DM-finalen en måned grundet regn. Der har været en stabilisering i deltagerantal, i snit 

50 pr. afdeling, og 78 forskellige kørere. I forsøg på at skubbe lidt til udviklingen har vi ansat Karsten Sølvsten 

som Talent- og Elitetræner, med støtte fra SK og Hovedkassen. En ny ting til i år er, at den ene DM Quad-

afdeling splittes op og lægges ud sammen med de 2-hjuledes DM’er, så vi får quad-kørerne vist lidt på kryds 

og tværs. Vi håber, at I vil hjælpe til med at få det til at lykkes på en god måde. 

Sidevogn er på et meget lavt niveau, når det kommer til deltagerantal. Hvis ikke der kommer nye ind i sporten, 

er den i fare for at uddø. Men dem der kører med, kæmper bravt, og vi sender dem også til des Nations. 

For en del år siden tog vi pitbike ind. Licensantallet var før stigende, men nu stærkt nedadgående. Det kan 

der være mange grunde til. Men nu gør vi noget ved det - vi inviterer til Børkop d. 4/4, hvor alle pitbikekørere 

i Danmark, uden tanke på licens eller klubmedlemskab, er velkomne. Her får de chancen for at byde ind, og 

SK vil samle op på deres input. 14 dage efter er der DM i pitbike, så måske kan vi nå at få nogle med der, det 

håber vi med den nye indslusningslicens. 

Classic har en evne til altid at få afviklet deres løbsdage i solskin og med godt humør. Man rundede 100 

deltagere til første afdeling i Svebølle i 2019. Stor anerkendelse for Cemar-løbet på Dallbanen, hvor classic-

folkenes og klubbens erfaring fik det til at blive et rigtig godt arrangement. Der er kommet en ny klasse, Super 

Evo, som vi håber på god tilslutning til. På søndag er der Classic-arrangement på Volk Mølle. Classic takker 

for at være blevet taget godt imod hos klubberne, og håber på det samme i 2020. 

MX Event stod Martin Wigh Knudsen i spidsen for i rigtig mange år, fra 2019 blev Lea den nye kaptajn. I den 

forbindelse justerede vi også på, hvordan vi gør tingene – tak til klubberne i 2019, og vi glæder os til 2020-

sæsonen for DM-A. Dét med sponsorer er ikke så nemt, men det er lykkedes at samle rigtig mange danske 

MX-forhandlere til sammen at støtte op om DM-A. Det er vi glade for og vi er stolte af, at de vil os, og vi vil 

også gerne dem. Om alt går vel, ender vi også med at blive medsponsor på tv-dækning af dansk motocross. 

Ungdomsringen arbejder vi i 2020 sammen med om to fælles løb i henholdsvis Randers d. 10. maj og Slagelse 

d. 9. august. Disse løb er åbne for Ungdomsringens kørere og for DMU’s C-kørere. Forud for løbene laver 

Kenneth Kaalund et par ATK-træning for Ungdomsringens kørere, som er meget optagede af at komme ud 

og prøve vores baner – og dermed også får mulighed for træning som forberedelse til en god løbsdag. Vi 

håber, at det er starten på mere samarbejde med Ungdomsringen.  
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Vi var så heldige, at Francesco, som er vores kontaktperson i Eye Track, sagde ja til at installere Eye Track som 

en demo-version på Uhrebanen i 2019. Vi fik gode erfaringer med det, og SK endte med at godkende systemet 

til træning i efteråret 2019. Jørgen var også omkring det i formiddags, at der har været en lang proces, som 

nu har ført til, at det er lykkedes at få nogle penge fra DIF til installation af Eye Track på vores baner – nu skal 

vi finde ud af, hvordan vi får det fordelt, og vi skal nok komme tilbage med mere information om den videre 

proces. 

Retningslinjer for motocrossbaner i Danmark – eller blot ”Banehåndbogen” – med inspiration fra SVEMO og 

andre forbund er online i version 1. Vi har været til to internationale sikkerhedsmøder, som vi har samlet 

materiale og inspiration fra, og vi har set billeder og videoer af, hvad der kan ske, hvis ikke vi er 

opmærksomme på at sikre vores kørere og officials bedst muligt. Der er altså noget at arbejde med, og det 

skal vi hjælpes ad med. Vi er ikke helt i mål, som sagt er det en version 1 af banehåndbogen, som vi har 

udgivet, og den skal løbende udvikles. Så når I støder på noget som mangler, så send det meget gerne ind til 

jeres banesynsmand eller til Lea, så vi kan få det med. 

Banehåndbogen ligger på www.dmusport.dk under Klubdrift / Banesyn. 

Vi fik indført samaritzonen, og det har fungeret godt. Vi havde det med og præsenterede som nyt tiltag på 

sikkerhedskonferencen i Stockholm i februar, hvor der var almindelig interesse for og nysgerrighed om 

baggrunden for, at vi har indført det – denne er jo at beskytte den ramte kører og ikke mindst samaritterne. 

Uheldsregistrering, det skal vi simpelthen gøre bedre – banesynsfolkene skal ikke komme ud til en klub for 

at foretage banesyn og så finde ud af, at der ingen registrering sket. Få det nu gjort, det er et redskab for jer 

selv og for os. Er der ikke en uheldsregistrering, der kan bruges til noget, så kører banesynsmanden hjem. 

Vi har fået produceret en flagvideo, som vi godt vil vise her – vi ved godt, at der er lagt speak indover enkelte 

steder, men det er et første skridt vi har taget. Vi vil også få lavet den i en skriftlig version, som vi sender ud 

til jer. Vi håber, at I vil bruge både denne og videoen. 

Vore samaritter er absolut nødvendige at have med til vore løb. Til tider oplever vi, at der kan være smuttet 

en dato, eller at der ikke møder det antal op, der er aftalt. Der giver store udfordringer for vore dommere i 

forhold til at kunne afvikle en løbsdag. Gør jer selv og os den tjeneste, at I tager kontakt til de bestilte 

samaritter en uge før, og tjekker om det hele er som aftalt. 

Omkring svingende gult flag på første omgang af tidskval: Vi vil ikke have, at kørerne springer vildt og tosset 

på første omgang, så vi kræver skærpet opmærksomhed og stærkt nedsat fart. De må gerne køre forbi 

hinanden og accelerere, men ikke hoppe. 

I formiddags var Jørgen også kort omkring vores projekt om og med udsatte unge i motorsporten. Vi fik 

muligheden for at starte projektet op via en ansøgning fra vores tidligere generalsekretær Jonas til DIF. Vi fik 

pengene, men herefter kom øvelsen – hvordan skulle vi lige gøre det. Heldigvis for og takket være Politiets 

Ungdomsklub (PUK), Amager Motocross Klub, de sociale myndigheder og Lea fik vi bygget et koncept op, som 

kørte i 3 måneder i foråret 2019, og som var i stand til at køre videre efter projektets afslutning. PUK møder 

de udsatte unge i forvejen, men deres aktivitet hviler på penge fra fonde der skal søges, og derfor betød det 

meget for dem, at vi var i stand til at støtte op økonomisk. Lea har afleveret en evalueringsrapport til DIF, og 

vi fik nogle spændende erfaringer ud af det. 

http://www.dmusport.dk/
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Hvordan er det så gået med licenstallene. Ved udgangen af 2019 stod der 3067 licenser ud for MX. Her ved 

udgangen af februar 2020 stod der 1399. Vi skal gerne op på tre gange så mange som februar-tallet ved 

udgangen af i år, det vil være meget positivt. 

Kigger vi på løbsdeltagelsen hen over årene, har der været et dyk fra 2014 til 2016, og så har vi fundet et, 

synes jeg, for lavt niveau. Det kan vi komme tilbage til, hvordan vi gør bedre. 

En af indgangene til dette er føromtalte Prøv Motorsport d. 9. maj. I kender konceptet. Mange af de 

kommentarer vi får, er rigtig positive, både fra dem som får øjnene op for sporten på sådan en dag, men også 

fra dem, som har været en del af at afholde en Åbent Hus-dag. 

Vi holder pitbikedag d. 4/4 som nævnt tidligere, og så holder vi en pige-/kvindetræningslejr i Hedeland i Kristi 

Himmelfartsferien, som Pia er tovholder på. Pige-/kvindetræningslejren afholdes sammen med trial og 

enduro, og er også åben for kørere fra DMCU og Ungdomsringen. Når vi har fået prøvet det af i Hedeland, vil 

vi meget gerne finde et sted i Jylland, hvor det kan gentages efter sommerferien. 

MX Index Live, vi har skrevet ”måske” på dette slide. Vi har fået en ansøgning om noget økonomisk støtte til 

at sende noget tv. Det er MX Index Live med Mikkel Wendelboe og Nicholas Schrøder. Dét der skal vises, det 

er dem der gør sig på VM-niveau, Thomas, Sara m.fl.; det er DM-A-delen; og det er øvrige MX-emner, det kan 

være et DM B, Kids Cup, almindeligt klubarbejde osv. Vi vil gerne smede mens jernet er varmt, og det er nu, 

hvor vores kørere gør sig bemærket på internationalt niveau. Vi har strikket et ”firkløverforslag” sammen, 

hvor vi i fællesskab - MX-Fonden, SK, MX Event og DMU’s Udviklingspulje – hver især giver støtte. Der er 

tilsagn fra de tre sidste, under forudsætning af, at alle medvirker – så som det ser ud lige nu, ser det her 

vanskeligt ud uden MX-Fondens opbakning. Vi kan også komme tilbage til det. Men når jeg siger, at det er 

svært, så er det fordi vi ikke kan få penge fra Udviklingsfonden trukket over i det her, hvis ikke MX-Fonden 

(som repræsenterer jer som klubber) synes at det er en god ide. Jeg havde håbet, at jeg kunne præsentere 

det på en anden måde, som et tiltag vi kan gøre her i 2020. 

Vi har haft en masse møder og aktiviteter her i 2020: SK-møder, møder med vores udvalg, seminarer, HB-

møder, Repræsentantskabsmøde, Klubkonference, klubmøder, Nordisk Møde, møder med vores 

samarbejdspartnere og meget andet. 

Så når vi til at skulle sige tak – tak til jer klubber, for uden jer kunne det her ikke lade sig gøre. Tak til vores 

folk i sportsudvalgene, til lydmålere, dommere, banesynsfolk og undervisere – det samme gælder jer. Tak til 

mine to SK-kollegaer, til kontoret i Brøndby, som løber stærkt, og til Lea, som I møder ude på mange af 

banerne og i telefonen. 

 

Kommentarer til beretningen: 

Erling Christiansen, Hadsund Motor Klub: 

Jeg bliver lidt frustreret over snakken om første omgang på tidskvalifikationen, hvor du siger, at man ikke må 

hoppe, men gerne øge hastigheden og køre forbi. Sidste år på Dommer-/Stævnelederseminaret fik vi at vide, 

at de samme regler gjaldt her, som i heatet. Kan vi få det præciseret? Og hvis I holder ved dét I siger, tror jeg 

at det bliver vanskeligt at være dommer og klub, for jeg tror ikke, at kørerne kan forstå det. 
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Asger: Ja, det er rigtigt, men vi har døjet med det. Dét man skal lægge mærke til her er, at man ikke tidligere 

måtte overhale. Når nogen kom til at gøre det, opstod der stor forvirring, for hvordan skulle der sanktioneres? 

Så det er erfaringer fra sidste år, der gør, at vi nu justerer på det. 

Erling Christiansen: Min erfaring som dommer gør, at jeg synes vi er ude i noget pædagogik her, som vi ikke 

kan styre. 

Asger: Det er helt fair – nu gør vi dét, som vi har besluttet, og så får vi noget erfaring med det. 

Linette R. Pedersen, Holstebro Moto Cross Club: 

D. 4/4 kører de fleste pitbike-drenge mesterskab i Tyskland, så vi håber på en dato mere, hvor de kan være 

med til noget. 

Vi samarbejder meget med ungdomsklubberne, men det virker som om, deres kørere kommer i ”bad 

standing” når de kører DMU-løb, hvilket vi ikke helt forstår. 

Med hensyn til MX Index Live, så er det den bedste ide nogensinde, så jeg vil gerne vide, hvorfor man ikke vil 

støtte dem i MX-Fonden? 

Asger: Vi vidste ikke, at pitbike-kørerne skulle køre i Tyskland d. 4/4, og det er måske også noget, der 

vanskeliggør det, at vi mangler nogle kontakter i den verden – men vi vil gerne se på, om vi kan gøre noget 

andet. 

Jeg kan kun kvittere for Linettes tilgang til MX Index Live. Tidspunktet er oplagt og de øvrige medspillere vil 

give penge, men vi får svært ved at løfte det, hvis ikke MX-Fonden går med. 

Jens Steffensen: 

I snakker meget om sikkerhed og det er fint, men samtidig kan man komme ud og køre løb på en 

indslusningslicens sammen med alle andre, det hænger da ikke sammen, gør det? 

Asger: Det er helt det samme, som at man kan købe en konkurrencelicens i dag og køre løb i morgen. Så vi 

gør ikke noget andet, vi har blot givet de nye et ekstraordinært tilbud for at få dem i gang, i stedet for at 

afskærme dem fra disse muligheder. Trial har oplevet en vækst ved at have dette som værktøj, så nu prøver 

vi af i alle grene, om det kan rykke noget. 

Sportskommissionens beretning blev godkendt. 

 

4) Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til efterretning 

Asger fremlagde regnskabet for 2019. Regnskabet for 2019 fremgår også af Årsrapporten 2019, som er blevet 

udleveret i fysisk form og ligeledes findes på DMU’s hjemmeside. 

Det er lykkedes at komme ud af 2019 med et plus ifht. budgettet, dog er dette jo ikke et mål i sig selv, men 

det er dét, der er kommet ud af årets anstrengelser. 

Ser vi på den post der hedder udgifter til møder, så har vi hidtil nydt godt af at kunne bruge lokaler, som 

Martins arbejdsplads har stillet til rådighed for os gratis. Det har betydet har vi har kunnet spare på 
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udgifterne. Nu hvor Martin træder ud af SK og vi ikke kan benytte os af dette længere, er der sat lidt flere 

penge af til den post i 2020. 

Omkring løbsafvikling, så er det rigtig vanskeligt at budgettere omkring i efteråret, før vi kender 

løbskalenderen for den kommende sæson. Derfor er det en post, som svinger lidt ifht. budgettet. 

Vi har også brugt nogle penge på holdudsendelser, og det er både inden for MX såvel som i de mindre af 

vores grene. 

Udviklingsaktiviteter er en post, som vi gerne vil have skal være højere, end den er her. Vi vil gerne støtte 

udviklingsprojekter, og vi har lidt penge til at gøre det med, så hvis I mangler noget eller har nogle gode ideer, 

så send det til os, så kigger vi på det. 

Kursus og uddannelse har givet et lille plus – det er også et område, som er svært at budgettere, da vi ikke 

præcist kender klubbernes behov på forhånd.  

Banesyn har vi også haft lidt plus på. Det er bl.a. fordi I er fleksible ifht. at vores folk kan tage flere banesyn 

hos forskellige klubber på én dag, så vi kan holde kørselsomkostningerne nede, så tak for det. Det kan vi nok 

ikke i år, for med inspiration fra andre lande, hvor man ikke bliver ved med at sende den samme 

banesynsmand til den samme klub hvert år, så prøver vi at bytte lidt rundt, og det vil betyde lidt større 

kørselsomkostninger i 2020. 

Lea gennemgik regnskabet for MX Event. Sponsorater og aktiviteter (herunder ryttergårdssalg) udgjorde i 

2019 346.724 kr. Der har ikke været indtægter fra løbstilmeldingsgebyrer, da disse penge er gået til de 

arrangerende klubber i stedet for til MX Event. Løbsafgifter har givet en indtægt på 33.000. Udgifter til 

almindelig drift, udbetaling til klubberne på fribilletter, MOTO, markedsføring og mødeaktiviteter på samlet 

363.065 har givet et samlet resultat på 46.658 kr. Overskuddet svarer ca. til det beløb, MX Event har fået ud 

af at blive momsregistreret i 2019. 

 

5) Behandling af indkomne forslag  

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.  

 

6) Fremlæggelse af Sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til 

godkendelse 

Asger fremlagde Sportskommissions strategi og primære aktiviteter. 

Jørgen Bitsch har været omkring nogle af tingene på formiddagens møde, for det er vi selvfølgelig en del af. 

Men noget, vi er nødt til at snakke om, er: hvordan får vi vendt nedgangen af licenser? Hvis der eksempelvis 

mangles 350 licenser, så er det måske i omegnen af 350.000 kr., der mangler i vores kasse. Der gælder et 

beløb i samme størrelse for klubberne, som mangles i form af manglende medlemskaber, hertil manglende 

trænings- og løbsindtægter, salg i kioskerne osv. Og det er hvert år. Hvis vi skal kunne holde momentum og 

kunne iværksætte nogle ting, så skal vi have et ordentlig grundlag at gøre det på. Vi kan ikke blive ved med 

at miste de 80-100 licenser om året. Så vi skal virkelig have fat i, hvad vi kan gøre. Dels for at få nye ind, men 
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også for at beholde de medlemmer, som vi har. Vi vil gerne snakke med jer om hvad vi kan gøre, for fortsat 

at kunne udvikle os. 

Vi har brugt godt et år på at udvikle vores banehåndbog. Det har taget tid, men vi har også haft meget andet 

at se til sideløbende med dette. Vi vil gerne have banehåndbogen ud at virke nu, og vi vil drøfte den nærmere 

med klubberne i den kommende tid. 

Vi har stadig fokus på hvordan vi kan støtte op om frivillighed, medlemspleje og håndtering af nye 

medlemmer. Nye ideer er velkomne, og det behøver ikke at ligge hos jer som bestyrelse det hele, men kan 

også komme fra forældre og andre grupper. Det kan også være de kørere, som forlader sporten fordi de ikke 

kan holde til at køre længere eller pga. skader, som kan bruges som back up. De vil måske gerne blive i sporten 

på en anden måde end som aktive kørere, så hiv fat i dem.  

Bedre træningsmiljø og struktur – I kan ikke selv gøre det hele, men jeg er sikker på, at I har nogle gode folk 

derude, der gerne vil bidrage til det her. Som Søren Østergaard viste os, da han holdt oplæg for os på 

Klubkonferencen i november - for mange børn er det noget af det vigtigste at blive bedre til sporten – dét 

skal vi arbejde med og understøtte. Jeg anerkender, at det er en stor opgave, men hvis ikke vi i vores 

organisation er i stand til det, så taber vi på den lange bane. De unge mennesker kan gå til så mange ting i 

dag, så vi skal vise, at vi har noget at byde dem. Vi vil sætte alle sejl til for, at dette bliver tydeligere i morgen 

og i overmorgen. 

Der er mange andre ting vi arbejder med, men ovenstående er noget af dét, som er det allervigtigste lige nu. 

 

Kommentarer: 

Lasse Rasmussen, Fyens Motor Sport: 

Er det tilgangen af nye, unge mennesker, vi mangler, eller er det afgangen af de gamle, der gør vores 

licensstatistik negativ? 

Asger svarede, at for at give et ordentligt svar på det, kræver det at vi dykker dybere ned i vores 

licensstatistikker. Vi vil gerne kigge nærmere på licensflowet og sende noget mere information ud til jer 

senere. 

Ejnar Rasmussen, Broby Moto Cross Klub: 

For 4-5 år tilbage sendte vi et girokort ud, inden vi gik over på det nye medlemssystem, hvor man fornyer 

medlemskaberne online. Vi mistede en del medlemmer på det. Nogle af disse mennesker skal have noget 

hjælp, for at vi kan bevare dem som medlemmer. Det er også de mennesker man kan trække på ved 

arrangementer af forskellig slags. Så det skal være let for dem at blive ved med at være medlemmer af 

klubben. 

 

7) Fremlæggelse af budget for det indeværende år  

Asger gennemgik kort MX-budgettet for det indeværende år. Budgettet fremgår af DMU’s Årsrapport 2019.  
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8) Valg til Sportskommissionen samt suppleant  

a. Valg af 3 kommissionsmedlemmer for perioder på hver 3 år  

Opstillede: Kenneth Vang Frandsen (NMK), Thomas Bangsmann (BSMCK), Anders Johansen (BMCK) og Peter 

Guldberg Johansen (RMS).  

Følgende blev valgt: Anders Johansen (27 stemmer), Kenneth Vang Frandsen (26 stemmer) og Thomas 

Bangsmann (25 stemmer). 

Peter Guldberg Johansen fik 18 stemmer.  

b. Valg af 1 suppleant for 1 kommissionsmedlem for 1 år  

Opstillede: Peter Guldberg Johansen (RMS). 

Peter blev valgt til suppleantposten. 

 

9) Årets klub  

Årets klub 2019 blev Amager Motocross Klub, som modtog prisen på 5.000 kr. 

Amager Motocross Klub gør meget for at hverve nye medlemmer. De deltager på Kulturhavn, hvor de har 

masser af prøveture, og har prøvekørsel to gange om ugen i sæsonen. Klubben giver mulighed for opbevaring 

af crossere og har lanceret konceptet andelscross. Klubben er ATK-klub, der arrangeres pigetræninger, og 

man har samarbejde med en række forskellige aktører, herunder Politiets Ungdomsklub, som DMU var med 

til at lave projektet om Udsatte Unge med i 2019. Dertil kommer en række sociale arrangementer og et 

målrettet fokus på frivillighed og medlemmernes ejerskab i klubben. I 2019 afholdt klubben DM-finalen i 

Micro, som blev en fest for de små kørere med speaker, musik osv. 

Stort tillykke til Amager Motocross Klub med den fortjente pris som Årets Klub 2019. 

 

10) MX-fonden  

 

a. Fremlæggelse af MX-Fondens regnskab  

Ole Poetzsch gennemgik regnskabet for MX-fonden. Årets resultat for 2019 er et overskud på 30.820 kr. I 

2019 er der uddelt støtte for 45.000 kr.  

Der var ingen kommentarer til regnskabet fra salen. 

b.   Behandling af indkomne forslag til MX-Fonden  

Randers Motor Sport og Holstebro Moto Cross Club havde I fællesskab indsendt et forslag om, at MX-Fonden 

skal betale klubbernes udgift til de sikkerhedsskilte, som skal opsættes på alle motocrossbaner i Danmark. 

Forslaget blev trukket, idet Fonden oplyste at have besluttet at dække resten af udgifterne til skiltene efter 

støtten fra Hovedkassen, sådan at skiltene bliver gratis for klubberne. 

c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem til MX-Fonden for 2 år 
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Jesper Rasmussen, Slagelse Motocross, var som den eneste opstillet og blev valgt.  

  

11)   Eventuelt 

Freddy Johansen, Amager Motocross Klub:  

Jeg har skrevet til SK angående det ur, vi har i ventezonen -det kan være svært at se på dem, derfor foreslår 

jeg, at der bruges digitalur. Til DM’erne synes jeg, at det burde være et must. 

 

Ulla Jørgensen, Slangerup Moto Cross Klub:  

Jeg har en stor bekymring omkring træningslederne, de er ikke klædt på til de opgaver, de bliver sat til at 

udføre, herunder baneprøver. 

Asger: Jeg vil medgive Ulla, at træningslederne har en stor opgave, men det er ikke mit indtryk, at vi har lagt 

flere opgaver ud til dem. Der er måske nok kommet mere fokus på træningsledernes opgaver og ansvar. 

Nogle klubber benytter også to træningsledere på en træningsaften, det kan måske være en måde at løse 

det på.  

 

Ejnar Rasmussen, Broby Moto Cross Klub: 

Nogle gange har vi nogle folk på TL-kursus, og så går der noget tid, hvor de ikke får brugt det, og så skal de 

måske på kursus igen. Vi synes at det kan være en god ting at få dialogen igen på et kursus som opfølgning. 

Asger: det er de velkomne til, og vi har også mulighed for at lave noget e-learning som opfølgning til dem, 

hvis det er interessant. 

 

Linette R. Pedersen, Holstebro Moto Cross Club:  

Det blev fremlagt før, at der manglede lidt penge, før man kan lave MX Index Live om vores løb. Hvorfor vil 

MX-Fonden ikke give til dette? Hvad er der i vejen med den ansøgning? 

Jesper Rasmussen svarede på vegne af MX-Fonden, at man har fået en ansøgning på vegne af 4 DM-A-

klubber, men at pengene går til et kommercielt foretagende, hvilket er grunden til at Fonden ikke vil støtte.  

 

Lars-Bo Rasmussen, Fyens Motor Sport: 

Vi har overvejet at skære et hul i væggen i vores nye klubhus og lave en storskærm og lade resultaterne for 

et heat stå dér. Hvordan tror I folk vil reagere på, at det er de seneste resultater, der står på skærmen? 

Asger: Det lyder spændende og der er sikkert også noget blikfang i det, men måske vores reglement bliver 

lidt udfordret – det skal fremgå, hvornår resultaterne er slået op, af hensyn til protesttider. Men lad os gerne 

drøfte det videre.  
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Martin Holm Jensen:  

I dag stopper jeg i SK, og mange har spurgt til, hvad jeg så skal lave nu. Til dem har jeg sagt, bare rolig, jeg 

forsvinder ikke helt ud af DMU. Jeg vil gerne sige tak for min tid i SK, det har været spændende – jeg fortsætter 

som aktiv i DMU med andre projekter og områder, så I vil stadig møde mig rundt omkring. 

Jeg vil lige knytte en kommentar til emnet samaritter. Jeg kan høre på vandrørene, at regningen formentlig 

kommer til at stige. Det har måske noget at gøre med en sag, vi havde i Hedeland, hvor en samarit ikke så sig 

for da hun gik over banen, og blev ramt af en maskine og kom til skade. I sådan et tilfælde, hvor samaritterne 

er hyret ind, skal de selv have arbejdsskadeforsikring, det dækkes ikke af DMU eller DIF. Dermed kan prisen 

måske godt stige et par tusind kroner for os klubber. Så lad os prøve at tænke over, hvor skal vi være henne 

økonomisk for det det kan lade sig gøre for klubben at holde et stævne. Måske vi skal have denne snak igen 

til Klubkonferencen, om det er noget vi skal kigge nærmere på. 

 

Asger: Tak skal I have – tak til dirigenten for at have styret dagen godt igennem, og et stort tillykke til de 

nyvalgte. 

Tak til dig Martin, for din tid og din indsats i SK. Vi har virkelig været glade for at have dig med og vi kommer 

til at savne dig. Vi har fuld respekt for, at du er involveret i mange forskellige ting her i DMU, og vi kan kun 

være glade for, at du ikke forsvinder, men stadig er en del af vores sport og organisation i mange andre 

sammenhænge.  

Tak for i dag, jeg håber at vi får en god fest i aften og vi glæder os til sæson 2020. 

 

_______________________________________________________________________________________

Referent: LKH. 

 


