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1.

Siden sidst fra Formanden
Perioden siden seneste HB møde har naturligvis været præget af Corona situationen
og de udfordringer og nye opgaver som det har medført.
Hermed en tak til alle klubberne og de mange frivillige, som har været med til at DMU
er kommet gennem perioden og at vi nu kan se lyset for enden af tunnelen.
Vi er naturligvis også vidende om at der har været en del kommentarer om hvorfor
DMU ikke har gjort det eller det, men vi har kommunikeret alt det vi kunne så snart vi
havde det nødvendige materiale fra DIF. Alle kan altid komme med kommentarer til
hvordan vi skulle have gjort set i bakspejlet – men det er desværre ikke muligt. Det
har været nyt for alle at skulle håndtere den opståede situation. Det er vigtigt at vi nu
kigger på de erfaringer – gode som mindre gode – og lærer af dem.
Den kommende periode er meget vigtig for alle at få genstartet alle aktiviteter under
den ”nye normal – med restriktioner” så alle sportsgrene under DMU hurtigt vil være
tilbage på samme niveau som før Corona. Dette er stor og fælles opgave for alle i
DMU så vi løfter opgaven i fælles flok.
Herunder er nogle af de overordnede punkter som vi har lært gennem perioden som
der nu skal arbejdes videre med:
1. Det utænkelige kan ske…..vi skal på alle niveauer fokusere på risikovurderinger
med tilhørende aktiviteter og være omstillingsparate.
2. Vi må som ledere være klar til at tage beslutninger – små som store og tage det
nødvendige ansvar. Det er desværre ikke altid muligt at sige ”dette er ikke mit
ansvar – det er DMU’s”. Men vi har ALLE et fælles ansvar for at sikre den
gensidige tillid og samarbejde gennem kriser, som vi oplever. Når kriser, og
andre uforudset situationer opstår, er sammenhold og fællesskab en afgørende
succesfaktor. Sammenhold gør stærk, særligt i krisetider.
3. Idrætten er det mest centrale for både DMU og alle andre specialforbund,
sportsklubber og medlemmer, men samfundet generelt har set anderledes på
det, og en hurtigere genåbning af sporten har her ikke været førsteprioritet.
Der er mange myndigheder, instanser og sektorer inde over enhver beslutning,
og de danske specialforbund har været nødt til at stå sammen og vente på
”deres tur”, for at mange trods alt har kunnet genoptage deres sport.
4. Vi kan ikke og må aldrig styre og kontrollere DMU på baggrund af de Sociale
Medier. Vi skal agere på baggrund af facts og vide, hvor disse skal findes, hvis vi
er i tvivl.
5. DMU skal sikre, at der altid er en god egenkapital.
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2.

Status fra Sekretariatet
Sekretariatet er tilbage i Idrættens Hus med fuld styrke og vi kan samtidig byde
velkommen til Emma Bo Bojesen som afløser for Laura som er gået på barsel og
ligeledes til Kenneth Kaalund som nu er fastansat med blandt andet fokus på ATK og
udvikling af klubtrænere i alle grene af DMU.
Der er mange spørgsmål fra klubber og aktive og vi forsøger at svare så hurtigt og
præcist som muligt. Men i en del af spørgsmålene er vi nødt til at undersøge
nærmere så der kan desværre ikke altid svares lige med det samme og vi håber på
jeres forståelse.
Gennem perioden er der også arbejdet med en del projekter som er blevet
fremrykket når de planlagte aktiviteter har været udskudt. Disse omhandler blandt
andet:
 DMU’s IT systemer. Hvad skal vi bruge og hvordan kan vi bedre støtte
klubberne
 Revision af Alment Reglement, Vedtægter og Sportsreglementerne
 Planlægning af klublederuddannelsen – som rykkes til efteråret da det ikke er
muligt for klubberne at prioritere uddannelse og ”genstart” af aktiviteterne
på samme tid
 Planlægning af ATK udviklingen i alle grenene
 Udvikle løsninger for ind- og udmelding af DMU (og klubberne)
 Implementere nyt regnskabssystem

3.

Referat fra Forretningsudvalget 26-05-2020
Referatet blev godkendt med følgende væsentlige punkter:

4.

DMU Udvikling – Events, officials og arrangører
Der er enighed i FU at projektet skal fortsættes i både MX og SP så i får de forventede
erfaringer fra begge grene i 2020 til planlægning 2021. SNA planlægger videre forløb.

SNA

DMU Risk Management
DSB har udarbejdet første oplæg til hvordan vi skal arbejde med Risk Management i
DMU og det kan jo konstateres at det er blevet et meget relevant dokument.
På baggrund af kommentarerne i dette referat vil disse blive inkluderet i dokumentet
og FU og Sekretariatet vil arbejde videre med dette frem til næste HB møde for en
yderligere drøftelse af nødvendige tiltag – og prioriteringer.

DSB

DMU, Sportskommissionerne, Sekretariatet og Corona
Under dette punkt blev drøftet de erfaringer vi har fået inden for den enkelte gren og
på sekretariatet.
Ligeledes blev der besluttet nye tiltag på tværs af grenene for at understøtte
klubbernes arbejde i at få genetableret medlemmer, aktive og aktiviteter.
Corona Retningslinjer
Der arbejdes nu på at få beskrevet mulighederne for den enkelte sportsgrene i de
kommende faser (8/6; 8/7; 8/8), som vi forventer udsendt senest i starten af uge 25.
Mulighederne for de enkelte grene vil blive beskrevet og dato for opstart vil blive
beskrevet for den enkelte gren, men det forventes at alle grenene er i gang ved næste
fase (8/7), dog forventes det at publikumsløb først kan genoptages efter 31/8, hvis
der ikke kommer lempelser i forhold til de 500 tilladte publikummer som det er fra
8/6. Én af de store opgaver er hvordan vi styrer og kontrollerer antallet af hjælpere
og pårørende som gerne vil overvære det enkelte stævne.
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JB

Det er her endnu engang vigtigt at fremhæve at det er den enkelte klub som skal sikre
polititilladelsen for det enkelte stævne og ligeledes at det lokale politi har godkendt
de endelige retningslinjer for stævnet.
DMU arbejder på at udarbejde yderligere dokumenter som kan anvendes gennem
godkendelsesprocessen.
Nye tiltag
Nedenstående vil være gældende fra og med den 20. juni 2020:
 Alle licenspriser og medlemskab af DMU vil blive nedsat til 50% (normalt sker
dette 01-08-20)
 Indslusningslicens (alle grene) og tilhørende DMU medlemskab vil være gratis
resten af 2020
 Den enkelte gren vil beslutte eventuelle reviderede løbsafgifter for resten af
2020
 Alle klubber opfordres til at hverve så mange støttemedlemmer som muligt i
den kommende periode (hvor DMU medlemskabet er gratis)
Der blev under dette punkt også drøftet andre ideer for at tiltrække medlemmer og
aktive, men dette kræver yderligere konsekvens beregninger som FU vil arbejde
videre med frem til næste HB møde.
Hvad har vi lært:
Herunder en oversigt over de primære punkter som blev drøftet som der nu vil
arbejdes videre på:
 Det har været en ”hård” periode for fællesskabet og der var enighed om at
tage læringen med på Klubkonferencen 2020 som et generelt tema
 Hvordan får vi fortsat forbedret vores kommunikation så det sikres at
kommunikationen læses men også at der ikke opstår misforståelser?
 Hvordan skulle vi bedre have belyst og kommunikeret omkring mulighederne
og situationen – det har været frustrerende for alle involverede (og
naturligvis klubberne) at de retningslinjer vi har kunne arbejde efter ikke har
været mere konkrete?
 Fortolkninger – gik bedre efter yderligere forklaringer gennem perioden
 De Sociale Medier har medførte yderligere frustrationer og udfordringer – vi
skal overveje at blive bedre til at kommentere med facts undervejs.
Tiltag og primære aktiviteter i den enkelte sportskommission:
Speedway
 Planlægger Åbent Hus i efteråret
 Håber at Superligaen kan komme i gang – men det er tvivlsomt da det kræves
at der min på være 1000 tilskuere
 Fokuserer på at få flere +30 aktive
 Undersøger mulighederne for Flat Track i Danmark
 Undersøger 150cc og Scootere som muligheder

RSH

Trial


HJB



Alt går rigtig godt og der forventes flere licenser en 2019 på trods af Corona
perioden
Der planlægges Ungdomstræning og speciel træning for piger. Den årlige
DMU trial træningslejr , bliver i år delt i 4 og kommer til at forelå i regioner, 2
i Jylland 1 på Fyn og 1 på Sjælland, deltagelsen bliver gratis
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Fortsat introducere ATK (struktureret klubtræning)

Enduro
 Enduro er hårdt ramt da Corona krisen kom før sæsonen skulle starte, som jo
gjorde at mange ikke har løst licens endnu, oven i det er der jo den stadig
uafklarede situation omkring ejendomsstyrelsens priser på leje af
militærområder, og Corona krisen har nok desværre betydet at dette arbejde
ikke er blevet prioriteret af myndighederne.
 Der er dog nu så småt kommet gang i træningen rundt omkring, selvom
områder at køre i er og bliver en udfordring
MotoCross
 Mangler ca 500 licenser – stor bekymring
 ATK i klubberne
 Ny løbskalender for efteråret udarbejdes
 Klub/Regionsmøder i de kommende uger for en yderligere debat om
mulighederne
 Genoptage samarbejdet med Ungdomsringen
 Åben Hus dag for alle Pit Bikes

AP

Road Racing og Drag racing
 Fokuserer på nye tiltag for sæsonen 2021 med træningslejr i Spanien i starten
af året
 DM Mini i samarbejde med Zenergy og at tiltrække nye Mini kørere
 Der følges op på Drag Racing i den kommende periode

JE

Power Boat / Aqua Bike
 Den primære udfordring er at den opdaterede Bekendtgørelse har været på
stand-by pga Corona
 Det er vigtigt at arbejdet med denne genoptages snarest da det er
grundlæggende for ”genstarten” af sporten og specielt
træningsmulighederne.
5.

MM

Økonomi
Medlemmer og aktive oversigt 2019-2020
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Regnskab ÅTD 31. maj 2020
Der er manglende indtægter på ca. 800.000 kr. gennem de første 5 måneder.
Budgettet 2020 er et overskud på 500.000 kr. som det konstateres at vi ikke kan nå,
så det er vigtigt at vi naturligvis sparer mest muligt men samtidig også sikrer
grundlaget for antal medlemmer og aktive for 2021. Det skal dog her fremhæves at
det er rigtigt positivt at vi ikke har mistet mange medlemmer hvilket også vidner om
en god opbakning til klubberne.
Forventningerne til regnskabet er et underskud på 400-500.000 kr., men der arbejdes
naturligvis på at mindske underskuddet.
Klubberne
Hvis der er klubber som har behov for støtte eller support gennem perioden er DMU
naturligvis til rådighed og Jean Snitily kan kontaktes direkte for en videre dialog.
6.

Alment Reglement
Alment Reglement er blevet revideret gennem perioden som har medført store
ændringer i strukturen og indholdsfortegnelsen. Ligeledes har vi fået ryddet op i de
enkelte afsnit så alt er opdateret til 2020.
Det forventes godkendt på næste HB møde og herefter går vi i gang med at udarbejde
deciderede ændringer til 2021 efter normal procedure.

7.

DMU’s Vedtægter
Vedtægterne og også gennem en revisionsproces og der arbejdes på at udarbejde de
endelige forslag til en generel opdatering på DMU´s Repræsentantskabsmøde 2021.

8.

Sportsreglementer
Revisionen af Sportsreglementerne sættes nu i gang og MX er allerede startet og
herefter følger SP, Trial, Enduro og Road Racing. Alle sportsreglementer forventes
revideret INDEN ændringer til 2021 i gangsættes (september 2020).

9.

FIM information – Ethical Chamber INTERN INFORMATION
Der er nu afgjort 2 sager i FIM Ethical Chamber (Etisk Disciplinærnævn). Den ene er
for usportslig optræden af en holdleder og den anden sag er for anklager mod
nuværende præsident for FIM.
For usportslig optræden blev der dømt en bøde på 20.000 CHF og for anklagerne mod
den nuværende Præsident 8 års udelukkelse fra FIM og tilhørende aktiviteter. Begge
kan nu anke til CAS før yderligere offentliggørelse.
Erfaringerne tages med videre i DMU for tilsvarende principper.

10.

Referater
HB 03-2020 Godkendt
SK MX 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09-2020 Godkendt
SK SP 03 og 04-2020 Godkendt

11.

Næste Møde
Afholdes den 15. september 2020 kl. 16.30 på Fjelsted Skovkro

Jørgen
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