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Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse 

Møde:  07-2020, Teams 
Mødedato:  18-11-2020 
Til stede:   Ole Hansen (OH), Jan Eriksen (JE), Jørgen Bitsch (JB), Asger Pedersen (AP),  

Dennis Skytte Bechmann (DSB), Hans Jørn Beck (HJB),  
Søren Normann Andersen (SNA), Rudi Steen Hansen (RSH) 

Afbud:  Mikael Mølgaard 
Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato:  20-11-2020 

____________________________________________________________________________ 
 

1.  Opsamling siden sidst - herunder COVID-19 
Situationen er desværre uændret og vi afventer på ny information fra myndighederne.  
Der arbejdes i de enkelte sportskommissioner for at sikre at der er udarbejdet kalendere for 
den enkelte gren ud fra et forsamlingsforbud på 50 og 500 for højeste sportslige niveau, så det 
sikres, at der er en 2021 kalender som kan gennemføres med ovenstående restriktioner.  
Der planlægges møde med Zenergy omkring DM Mini RR 2021. 
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2.  Alment Reglement og Vedtægter 2021  
Seneste ændringer blev gennemgået og enkelte ændringer. Planen er at alle ændringer i 
Alment Reglement 2021 besluttes på næste HB møde 28/11/20. 
Der er fortsat et par udestående punkter som skal afklares herunder: 
- Diverse normhenvisninger skal kontrolleres så vi sikrer at det vi henviser til også er korrekt. 

Det skal sammenholdes med FIM´s reglement (og vi skal vide hvad den enkelte norm 
indeholder) 

- Licenstests og praktiske baneprøver 
- Der udarbejdes forslag til Vedtægtsændringer om ekskludering (til godkendelse på Rep. 

Møde) 
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3.  Regnskab og forventninger 2020 
Resultatet år til dato oktober ser fornuftigt ud på trods af COVID-19 situationen og de mange 
ændringer gennem 2020. Der er fortsat ca. 900.000 kr. i manglende indtægter, men der er også 
væsentlige besparelser gennem året, så vi forventer et resultat omkring nul, hvilket er 
tilfredsstillende på baggrund af situationen. Budget 2020 var et overskud på ca. 500.000 kr. 
Ligeledes er det vigtigt at fremhæve at vi fortsat kan sikre den samme service og 
aktivitetsniveau med sekretariatet.  
Der afholdes HB møde 15. februar 2021 for underskrivning af regnskabet 2020. 
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4.  DMU Budget 2021 
På kommende HB-møde vil budget 2021 blive besluttet. Ligeledes vil de endelige licenspriser og 
afgifter for 2021 blive fastlagt og herunder en afgift for klubber som ikke er tilsluttet 
Forretningssystemet. 
Det er principielt besluttet at ændre licensstrukturen til 2021 således at træningslicensen og 
konkurrencelicensen som 2 licenser lægges sammen til én kørerlicens. Dette skal dels gøre det 
nemmere for nye medlemmer om hvad der skal købes og nemmere at styre økonomisk at der 
vil være mulighed for alle at deltage i alle former for løb.  
I forbindelse med de manglende klubber i Forretningssystemet og indmelding i klubben er Jean 
Snitily i kontakt med klubberne for at sikre at så mange som muligt er med fra 01-01-2021 
således at deres medlemmer kan købe medlemskab på hjemmesiden on-line. 
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5.  Strategiske Spor 2022-2025 
De strategiske spor 2022-2025 skal være klar til aflevering til DIF 01-12-2020 og der arbejdes 
tæt sammen med alle internt for de sidste justeringer og tilretninger. 
Grundlaget for strategien og indsatsområderne er resultatet af undersøgelserne gennemført i 
oktober fra medlemmer og klubber. 
Der udsendes nyhedsbrev 19-11-20 om detaljerne i resultatet i undersøgelsen. 
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Endelig beslutning af de strategiske spor og økonomi tages på kommende HB møde. 
 

6.  Godkendelse af referater 
HB Referat 06-2020 Godkendt 
SK MX Referat 13, 14, 15-2020 Godkendt 
SK SP Referat 08,09-2020 Godkendt 
 

 

7.  Næste møde 
Afholdes lørdag den 28. november 2020 på Scandic Horsens med start kl. 08.30 
 

 

 

 

Jørgen 


