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1.

Siden sidst fra formanden
Sæsonen 2021 og planlægningen af løbsafviklinger igangsættes i alle sportsgrenene med

udgangspunkt i de COVID-19 restriktioner som omhandler forsamlingsforbud med 50
personer og ingen eller kun meget få tilskuere.
Det er vigtigt, at vi får planlagt en ”normal” løbssæson med DM, DSL, Pokal løb osv., hvor
der skal udarbejdes specifikke planer for, hvordan arrangementerne kan gennemføres
med 50 personer som forsamlingsforbuddet (eller højere) og begrænsningen i tilskuere.
Dette vil medføre nye udfordringer og muligheder, hvor vi har brug for samarbejde og
forståelse mellem alle involverede. Det vil formentlig for nogle arrangementer medføre,
at de opdeles over 2 dage og at der skal udarbejdes budgetter sammen med
klubber/selskaber for at sikre at vi får en så normal sæson 2021 som mulig.
I dette arbejde vil også indgå de krav og regler som arrangørerne skal overholde og de
områder, hvor det er op til arrangøren (retningslinjer), så det bliver tydeligere for alle og
dermed (forhåbentligt) nemmere fremadrettet.
Der vil på kommende HB møde være et tema om Sikkerhedsaktiviteter 2021 og

opfølgning 2020. For de SK som ønsker deltagelse af yderligere medlemmer omkring
dette punkt er dette naturligvis muligt. Et væsentligt fokuspunkt 2021 vil fortsat være
sportslig opførelse, hvor der fortsat er en stor opgave.
DIF har opsagt Økonomi Direktøren med omgående virkning. Som det er fremgået af

pressemeddelelsen fra DIF er det sket på grund af krænkende adfærd.

2.

Økonomi 2020 og Budget 2021
Første udkast til HB budget 2021 blev drøftet og med udgangspunkt i realiseret licens- og
medlemsindtægter 2020 vil DMU mangle indtægter for ca. 800.000 kr. 2021. Der er igangsat
besparelsesmuligheder som f.eks. MotorBladet som vil overgå til digital version og med øvrige
besparelser viser det første udkast at det vil være muligt at få et overskud på hovedkassen på
ca. 100.000 kr.
Dette er med udgangspunkt i at vi fastholder service og support fra DMU´s Sekretariat til
klubber og de frivillige på nuværende niveau. Der er er enighed om i HB at servicen er central
for at kunne fortsætte DMU’s udvikling og aktiviteter.
Omkostningerne som budgetteres for 2021 (for HB og SK) vil blive drøftet nærmere med den
enkelte SK for at vi sikrer færrest mulige omkostninger og tager nogle af de trods alt positive
erfaringer vi har fået i 2020 med f.eks. flere on-line møder. FU tager dialogen med den enkelte
SK når budgetterne er udarbejdet.
Men der er naturligvis rigtig mange usikkerhedspunkter omkring antal licenser og specielt
hvilken licenstype som der vil blive købt i 2021. I et ”worst case” scenarie kan dette medføre
et yderligere tab i indtægterne på ca. 900.000 kr.
På baggrund af dette arbejdes der på en yderligere simplificering af visse af licenspriserne som
vil give os et bedre grundlag (risikostyring) for budgettet og indtægterne når vi tager
udgangspunkt i samme antal udøvere i 2021 som i 2020.
I licensstrukturen for 2021 vil træningslicens og endagslicens udgå og der vil være én pris for
en DMU konkurrence licens for MX, Speedway og RR. De endelige priser vil blive fastlagt i
starten af november og yderligere forklaringer og markedsføring af tiltaget som HB også er af
den opfattelse at der vil være muligheder for en øget tilgang og deltagere i løbsarrangementer
da konkurrencelicensen for de nævnte grene vil blive lavere.
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3.

DMU Strategi spor 2022-2025
Aktivitets- og tidsplanen er herunder opdateret:
August
a) Overblik over DIF temaer
b) Møde FU / Sekretariatet for drøfte status for nuværende strategi og målsætninger,
samt drøfte oplæg til ny periode afholdes
c) Møder med den enkelte SK via Teams for input og kommentarer
d) Oplæg til strategigruppe
e) Forberede møde med DIF
September
a) 1/9 Møde med DIF (SNA, JB)
b) 1/9 Møde med OffTrack, RR, Aqua
c) 12/9 Kommentarer fra SK (MX og SP)
d) 15/9 HB Møde med DMU´s Strategi og Målsætninger som Tema
e) Møder med klubformænd
f) Spørgeskema til aktive og klubbestyrelsesmedlemmer om indsatsområder
g) Risikostyring processen
h) Opdatering af overordnede planer
Oktober
a) DMU Udviklings- og strategi møde med alle SK og Udvalg
b) Foreløbige overordnede planer, målsætninger og budgetter udarbejdes
c) 23/10 Check-in møde med DIF
November
a) 7/11 Klubkonference (MX og Trial)
b) 28/11 HB Møde godkendelse af overordnede planer, målsætninger og budgetter
udarbejdes
December
a) 1. december overordnede planer og økonomiske ressourcer fremsendes til DIF
Processen følger planen og vi har netop afsluttet spørgeskemaundersøgelsen som giver et
godt indtryk af hvad klubberne og medlemmerne ønsker i de kommende år som
fokusområder. Vi er nu ved at bearbejde alle resultaterne og opdele dem per gren, men
herunder ses de primære samlede resultater.
Klubberne – 42 besvarelser:
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Medlemmerne 1.268 besvarelser:

Resultaterne sammen med input fra de forskellige møder, medlemsudvikling (DIF data) 20172019 samt DMU Risikostyring danner nu grundlag for strategien 2022-2025. Det skal
naturligvis nævnes, at de gode ideer som fremkommer gennem processen vil blive igangsat
hurtigst muligt og vi ”venter ikke” til 2022.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle som har taget tid til at udfylde spørgeskemaet
da det er jeres forventninger og anbefalinger vi skal arbejde videre med – både på det
overordnede og det sportslige niveau.
4.

Foreløbige ændringer for Alment Reglement 2021
Første udkast til ændringer i Alment Reglement 2021 blev drøftet og er rundsendt til alle HB
medlemmer for yderligere (skriftlige) kommentarer (fremsendes til JB).
Aldersinddelinger, cc osv. skal inkluderes i de enkelte Sportsreglementer 2021 (og ikke i
Alment Reglement) men vil blive koordineret i HB.
Ændring i baneprøver for nye licensindehavere 1. januar 2021
Det blev besluttet at fra og med 1. januar 2021 vil der være en teoretisk prøve med et
forudgående introduktionskursus til alle nye licensindehavere i alle grene (gælder ikke
mikrolicenser). Dette medfører, at det er klubbens ansvar at modtage de nye medlemmer og
aktive og give dem den nødvendige praktiske instruktion.
Arbejdet med at udarbejde introduktionskurset og efterfølgende on-line teoretisk prøve
igangsættes nu i den enkelte SK sammen med Sekretariatet og Alment- og
Sportsreglementerne opdateres tilsvarende.
Punktet drøftes ligeledes på kommende klubmøder og vil blive yderligere beskrevet inden 1.
januar og den nye sæson starter.

5.

Næste møde
Afholdes lørdag den 28. november 2020 på Scandic Horsens med start kl. 08.30
Sekretariatet deltager og eventuelt Sikkerhedsansvarlige fra den enkelte Sportskommission.

Jørgen
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