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___________________________________________________________________

Siden sidst fra Formanden
Perioden har fortsat stået i Coronaens tegn som jo efter HB mødet også ændrer den
resterende del af sæsonen væsentligt med den seneste udvikling. Generelt kan det
konstateres at klubberne og alle involverede har gjort et stort arbejde som alle skal have tak
for. Langt de fleste arrangementer er også gået rigtig godt, dog med et enkelt eksempel
angående adgang til arrangementet, hvor vi skal sikre at koordineringen er optimal mellem
alle involverede.
Der er ligeledes afsagt en dom Tennis hvor der tages udgangspunkt i ’Etisk kodeks for dansk
konkurrenceidræt’, som er udarbejdet af Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund . Dette
kodeks indføres med omgående virkning i DMU´s Almene Reglement som bilag.
Den nye elitelov drøftes mellem politikere, embedsmænd, DIF og Team Danmark, hvor fokus
er på at sikre trivsel for talenter og eliteudøvere på baggrund af sagen i dansk svømning.

2.

Nyt fra Sekretariatet
DMU´s Medlems App
Der er udarbejdet første version af en ny DMU App, hvor medlemmerne kan se deres licens
(kørerlicens og officialslicens), adgang til nyheder og andre muligheder. Denne forventes at
erstatte plastikkortene fra 2021.

FairPlay Zone
Der fremstilles nu skilte, badges og dimplomer til klubberne for at vise at alle der kommer til
en af banerne under DMU at man er i en FairPlay Zone.
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Podcast
Der er lavet en aftale med Nicholas Schrøder om at fremstille Podcasts med forskellige emner
(fra alle grenene) – de første forventes inden jul som i første omgang vil omhandle MX.
Motorbladet går digitalt
Motorbladet overgår i 2021 til at blive 100% digitalt. Dermed skal bladet ikke længere trykkes,
men kan læses i sin helhed på computerskærm, tablet eller smartphone. Tiltaget sker for at
modernisere bladet og øge læselysten blandt medlemmer og fans af motorsporten.
Digitaliseringen af Motorbladet er blevet diskuteret i flere år, og beslutningen blev truffet på
et hovedbestyrelsesmøde i slutningen af 2019.
Danmarks Motor Union sparer mange penge ved, at bladet ikke længere skal trykkes og
udsendes som et fysisk magasin. Miljømæssigt hjælper det også DMU med fortsat at leve op
til kravene som Grønt Forbund i DIF.
Den digitale løsning giver en række fordele. Vigtigst af alt forkortes udgivelsestiden væsentligt,
hvilket gør det lettere at bringe nyheder i bladet. På sigt kan bladet også komme til at
indeholde videoklip, lydoptagelser osv. I næste nummer af Motorbladet vil bladets redaktør,
Jakob Fälling, uddybe ambitionerne med det digitale blad og skrive om de forandringer, vi kan
vente med Motorbladet i 2021.
MotorSports Award 2020
Den er aflyst i den nuværende form pga. COVID-19 og der arbejdes med alternative
muligheder for at hædre 2020 mestrene.
3.

Referat fra Forretningsudvalget 25-08-2020
Godkendt

4.

Nyt fra Sportskommissionerne
RR – Drag Racing
Der er afviklet et par gode arrangementer på Jyllandsringen/Djursland men desværre også
aflysninger pga. manglende deltagere. Der arbejdes på at få sikret sæsonen 2021 i samarbejde
med AMK og JE forventer møde i nærmeste fremtid.
Samarbejdet med Zenergy om Mini er gået godt og der planlægges et opfølgningsmøde og
aftale for de kommende år.
Enduro
DM 2020 er ændret til at være en kombination af stævnerne som afvikles i 2020 og 2021.
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Trial
Det går rigtig godt og der er en fremgang på over 10%. FLOT arbejde og stort tillykke til alle
involverede. Der er igangsat mange nye tiltag for at kompensere for de manglende stævner.
Aqua
Fortsat stor udfordring med Bekendtgørelsen og der er fremsendt nyt brev til ministeren, men
også her er vi ramt af Corona men der forventes svar indenfor et par uger.
MM er i tæt dialog med klubberne og har besøgt flere af dem i den seneste periode. Herning
har fået en ny mulighed for en bane og det samme for Bårse, men for Bårse er der fortsat
udfordringer for den endelige godkendelse. Der arbejdes på en ny bane i Ålborg.
Der afvikles DM på Struer MotorFestival, hvor der forventes deltagere fra udlandet.
Speedway
Desværre er antallet af medlemmer fortsat faldende, som primært er i 50 og 85cc. Der er også
bekymring for de frivillige hjælpere til afvikling af DSL løb om de fortsat vil være der når ligaen
igen starter op.
På den sportslige side er der hentet flere EM/VM medaljer trods COVID-19 situationen hvilket
er positivt og tillykke til alle.
Der blev afviklet et flot Internationalt arrangement i Outrup som på trods af vejret blev
afviklet rigtig flot og stort tillykke til Outrup.
FIM har forbudt dækket af typen Anlas og det samme har Sportskommissionen Speedway for
anvendelse i Danmark (se SK Speedway referat).
Der planlægges et klubmøde den 24-10-20.
MotoCross
Er cirka bagud med 170 licenser, men det kan konstateres at det nye tiltag med
Indslusningslicensen har fungeret godt og tiltrukket mange nye medlemmer i hele landet. Alle
løbsarrangementer er gået godt indtil nu og der er en generel positiv holdning fra klubberne
på trods af udfordringerne 2020.
SK arbejder på løsninger for kalenderen 2021 og som en anden stor opgave er man langt med
revisionen af reglementet og tager nu fat på de egentlige reglementsændringer for 2021.
5.

Økonomi
Medlemmer og licensindehavere

Regnskab januar-august samt forventninger 2020
På de primære indtægter (licens og medlemskontingent) er vi cirka 850 tkr bagud til og med
august. På driftsregnskabet er der sparet cirka 350 tkr så til og med august er resultatet cirka
500 tkr dårligere end budgettet.
Årets samlede budgetterede resultat (inklusiv sportskommissionerne) var et overskud på 456
tkr, hvor der nu forventes et underskud på 200-350 tkr. Der arbejdes naturligvis på at forbedre
dette mest muligt.
Side 3 af 6

Budget 2021
Processen for budget 2021 er i gang og forventes afsluttet på HB mødet 28/11/20. Det er
naturligvis en stor udfordring og specielt på de områder hvor vi er afhængige af
arrangementer og indtægter fra disse og kontingent og licensindtægter.
Følgende kommentarer og aktiviteter blev drøftet:
 Der skal fokus i alle sportskommissionerne for at udarbejde en kalender så tidligt som
muligt. Dette må meget gerne indeholde arrangementer meget tidligt på året så der
er tilbud og muligheder tidligt i sæsonen 2021. Dette drøftes også på kommende
klubmøder i den enkelte sportsgren og der udarbejdes en markedsføringsplan for
vinteren indenfor den enkelte gren til brug i klubberne.
 Målet for budget 2021 vil være et ”nul” eller et mindre overskud med tilhørende
tiltag for at sikre dette.
 Licenspriser: der udarbejdes forskellige scenarier for 2021. Licensstrukturen og en
eventuel forenkling vil blive undersøgt nærmere.
 Medlemskontingentet er uændret.
 Indtægter fra DIF, Team Danmark forventes uændret
 Omkostningerne justeres i henhold til indtægterne så målet for budget 2021 sikres –
og parallelt udarbejdes der ”worst case” scenarier med tilhørende tiltag gennem
2021, hvis budgettet ikke holdes eller der opstår nye uventede situationer.
 Der var enighed om at det er vigtigt at vi fastholder service niveauet for klubberne og
de mange frivillige fra DMU´s Sekretariat.
 Budgettet udarbejdes på baggrund af resultatet realiseret september 2020.

JB

6.

Klubkonferencen 2020
Denne afvikles under andre former i 2020 pga. COVID-19 og der udarbejdes en plan for dette
senest 01/10/20.
Det er vigtigt at vi får møder med klubberne i løbet af efteråret for at sikre den bedst mulige
planlægning til 2021 sæsonen.

JB

7.

DMU Risikostyring
På baggrund af tidligere udarbejdede beskrivelse af DMU Risikostyring (se bilag 1) blev de
enkelte indsatsområder drøftet som vi har defineret. Dette er ikke en statisk situation da
dokumentet løbende skal vedligeholdes. Herefter skal vi vurdere sandsynligheden og
konsekvensen for at det enkelte område opstår og på baggrund af dette forberede specifikke
tiltag som kan igangsættes.
Oplæg udarbejdes til næste HB møde og den enkelte Sportskommission vil også drøfte
punktet på kommende SK møder for yderligere input og indsatsområder.
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Indsatsområder (for nuværende….)
Område

Risiko

Økonomi

Reduceret tilskud fra DIF
Fald i medlemmer
Fald i antal aktive
Reduceret tilskud fra TD
Større budgetoverskridelser SK
Større budgetoverskridelser HB
Større budgetoverskridelser Sekretariatet
Større budgetoverskridelser Talent- og Eliteaktiviteter
Sagsanlæg (henvendelse fra Advokater)
Tab på værdipapirer
Økonomisk bedrageri
Sagsanlæg (henvendelse fra Advokater)
Øget forsikringsomkostninger med kort varsel
Recession / finanskrise

Sport

Negativ omtale / shitstorm i medierne
Fald i aktive i en specifik gren
Mange skader
Dødsfald i sporten
Dårlige sportslige resultater
Samarbejde med andre foreninger stoppes
Pres fra konkurrenter øges (foreninger, promotorer, track days)

Organisation

2-3 medarbejdere rejser (samme tid)
Mangel på frivillige ledere til poster i DMU
Frivillige ledere stopper omgående
Stor udskiftning på én gang i en bestyrelse eller udvalg
Stor udskiftning i klubbestyrelser
Manglende opbakning til fællesskabet fra klubberne
Uetiske sager og/eller opførsel
Samarbejdsproblemer mellem DMU og klub/bestyrelse
Lukning af klubber

Myndighederne Øget miljøkrav fra myndighederne
Lukning af baner - MX
Lukning af baner - SP
Lukning af baner - RR
Manglende opfølgning af klubben af miljø egenkontrol
Arrangementer stoppes pga. pandemi eller lignende

8.

DMU Strategi og Indsatsområder 2022-2025
DIF har igangsat processen for udvikling af strategi og indsatsområder for perioden 2022-2025
som overordnet skal være afsluttet 01/12/20 (stratetiske spor og tilhørende økonomi for
perioden 2022-2025). I denne proces (velvidende at tiden er knap) vil vi involvere så mange
som muligt for input til de områder vi skal fokusere på i de kommende år.
Den enkelte SK fremlagde deres ideer til de forskellige områder som nu opdateres i et samlet
dokument til videre bearbejdning.
I den kommende periode vil der blandt være følgende aktiviteter:
 Survey Monkey til alle aktive og bestyrelsesmedlemmer for deres ideer og
anbefalinger
 Møder med klubber
 Møder med DIF
De overordnede indsatsområder er tilsvarende DIF´s følgende:
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9.

DMU Alment Reglement
Det reviderede Almene Reglement blev godkendt og dette vil nu danne grundlag for 2021
ændringer. Dette inkluderer ’Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt’.
Reglementet lægges snarest på hjemmesiden.
Foreløbig oversigt for ændringer 2021 blev gennemgået og indgår i videre forløb og forventes
godkendt på HB møde 28/11/20

10.

Sportsreglementer
Revisionen af MX Reglementet er næsten færdigt og klar til videre arbejde mod 2021.
Revisionen af de øvrige sportsreglementer skal igangsættes snarest så de er klar til sæsonen
2021.

11.

Internationale Aktiviteter
Det Nordiske møde afholdes digitalt i oktober.
Alle FIM og FIM Europe møder og General Assembly er rykket til den sidste uge i januar i
Geneve. Mere info følger til de berørte.

12.

Referater
HB 04-2020 Godkendt
SK MX 10, 11, 12-2020 Godkendt
SK SP 5, 6 , 7-2020 Godkendt
SK RR/DR 3, 4-2020 Godkendt

13.

Næste Møde
Afholdes den 28. november 2020 kl. 09.00 hvor DMU´s Sekretariat deltager

Jørgen
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