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Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse 

Møde:  02-2021, Teams 
Mødedato:  23-03-2021 
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), Brian Berthelsen (BB), John Klint (JK), Søren Normann 
Andersen (SNA), Anders Johansen (AJ) 

Afbud:  Mikael Mølgaard MM 
Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato:  06-04-2021 

____________________________________________________________________________ 
 

1.  Nyt fra formanden  
 Velkommen 

Brian Berthelsen og Anders Johansen bydes begge velkommen til HB da de begge er opstillet 
som eneste kandidater til formandsposten ved kommende repræsentantskabsmøde. Begge er 
med allerede nu for at sikre en løbende overdragelse. 
 
Poul-Erik Sørensen/RMS 
Det er med stor sorg at DMU erfarer at Poul-Erik Sørensen er gået bort. Poul-Erik Sørensen var 
en af de helt store grundsten til det DMU som vi har i dag. Altid med mange gode ideer og 
kommentarer og kendt for sin store viden og faste holdninger.  
Det er et stort savn og på DMU´s vegne kondolerer vi og takker for den store indsats gennem 
mange år. 
 

 

 Kærby Mose og Odense Kommune 
Der er fortsat et stykke vej med anlægget og specielt finansieringen af anlægget i Kærby Mose. 
Men der er et godt samarbejde med kommunen og den nedsatte koordineringsgruppe som 
ledes af Louise Laustsen. 

 

JB 

 COVID-19 
Med de nye restriktioner (forsamlingsforbud på 50) kan vi starte afviklingen af alle 
arrangementerne som planlagt i efteråret. HUSK venligst at følge alle restriktionerne så vi sikrer 
at vi ikke spreder smitten. Kontakt gerne DMU´s Sekretariat hvis I har spørgsmål. 

 

SNA 

 Dall sagen 
Sagen har nu kørt i ca. 6 år men er afsluttet. På baggrund af konklusionen skal vi sikre bedre at 
det tydeligt er angivet hvem som må være hvor på et baneanlæg. Ligeledes skal det tydeligt 
markeres at der ikke er adgang uden tilladelse. 
DMU kan gratis fremsende skilte i plast men mod betaling (følger senere) kan helt færdige skilte 
også leveres for en billig pris. Der udsendes information til klubberne efter Påske. 
Alle banereglementer og Alment Reglement opdateres og kontrolleres. 
 

 
 
 
 

SNA 
 

OH 
 

 Ligaforeningen Speedway 
Projektet er afsluttet og den nye bestyrelse er valgt og udpeget og består af følgende: 
Jørgen Bitsch 
Formand for DMU og den nye bestyrelse i Metal Speedway League. 
Rudi Steen Hansen 
Formand for Speedwaykommissionen under DMU og fabrikschef Easy Foods. Tidligere 
bestyrelsesformand og holdleder Holsted Tigers. 
Jacob Olsen 
Direktør, Vojens Speedway Center/Sønderjylland Elite Sport. Tidligere kører og landstræner i 
speedway. 
Lars Guldager Dyhr 
Direktør, Esbjerg Vikings samt indehaver af kommunikationsbureauet Dyhr Media. Tidligere 
pressechef i Esbjerg fB. 
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Henrik Juul 
Partner hos Wibroe, Duckert & Partner. 
Joachim Hoxha Nielsen 
Filminstruktør, Idefilm. Tidligere aktiv speedwaykører. 
Søren Andersen 
Kommunikations- og pressechef hos Danske Spil. Tidligere særlig rådgiver i Miljø- og 
Fødevareministeriet, pressechef ved Landbrug & Fødevarer, presserådgiver ved 
Socialdemokratiet og journalist, DR. 
 
Det bliver en spændende proces med at involvering af eksterne ressourcer for at udvikle Metal 
Superligaen videre. 
 

2.  Status fra Sekretariatet SNA 
 Opgavefordeling 

Der er ændret i de forskellige ansvarsområder på kontoret hvor de primære sportskoordinator 
opgaver er ændret som herunder angivet: 
Jesper Søe Bergmann – SK Speedway, Ligaforeningen Speedway 
Lukas Winther – SK OffTrack (Trial og Enduro) 
Kenneth Kaalund – SK Road Racing og SK Aquabike 
Lea Kalke Hansen – SK MX, Uddannelsesudvalg 
 
GDPR 
DMU’s GDPR materialer er udsendt til klubberne og indeholder: 

 Håndbog 
 Skabeloner 
 Databehandleraftale mellem DMU og klubben 

  
Håndbogen med råd og retningslinjer anbefales at blive læst ude i klubberne, ligesom 
skabelonerne skal være en hjælp, hvis klubberne ikke allerede har udfyldt diverse GDPR-
dokumenter. 
Databehandleraftalen (DPA) skal indgås mellem DMU og klubben. Derfor vil der løbende blive 
fuldt op på at indsamle underskrevne DPA fra klubberne og sende en underskrevet kopi tilbage 
fra DMU. 
Klubberne er inviteret til onlinemøder d. 25/3 og 29/3 fra kl. 17.00-18.00, hvor materialerne 
gennemgås og spørgsmål fra klubberne besvares. Lukas Winther og Dennis Skytte Bechmann 
deltager i onlinemøderne. 
 
Årets Klub 
Der mangler fortsat forslag til Årets Klub. Den enkelte SK bedes sikre at dette sker snarest. 
 
Fortjensttegn og andre hædersbeviser i DMU 
Det blev aftalt at vi kigger på de retningslinjer vi godkendte i 2020 for at sikre at vi har alle 
områder afdækket. Drøftes på kommende HB møde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JB 
 

3.  Sportskommissionerne  
 Road Racing 

Kalenderen er planlagt både for de store og små. Der er en forsigtig optimisme med EM løbet 
(afhænger om udlændinge må deltage i forhold til COVID situationen. 
Der er licenskursus den 25/4 for alle områder. Der har været 4 mand på FIM seminar men 
desværre kun en der er bestået. 
 

JE 

 Off Track 
Der er rigtig god aktivitet i Trial rundt om i klubberne. Der er et stort problem at man hverken 
kan finde brugte eller nye motorcykler til salg. Der er nu 120 licenser (mod 150 for hele 2020). 
 
I Enduro er man også kommet godt i gang men har fortsat udfordringer med godkendelse af at 
kunne leje forsvarets arealer. 
Det er noget ærgerligt at situationen først nu er kommet i pressen og det er med til at rykke 

HJB 
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sagen videre. Der er dog ingen tvivl om at indsatsen fra Dan Uno også har sikret fremdriften for 
de endelige anerkendelser. 
 

 MotoCross 
Det er positivt at løbskalenderen og forsamlingsforbuddet hænger sammen så sæsonen kan 
starte op i de kommende uger. 
Banehåndbogen er udarbejdet og udsendes snarest. 
D/S seminaret vil formentligt afvikles delvis som et Teams møde for at få sikret alle de nye 
informationer. 
 

AP 

 Speedway 
Sæsonen er ved at være klar og kan starte som planlagt. Banesynene er planlagt og der er 
godkendt de første baner. 
Der er afholdt et par møder med klubberne for at øge indsatsen på rekruttering og 
fondsansøgninger. Fra kontoret deltog Lukas og Jesper som kunne vise mange af de 
informationer som ligger på hjemmesiden. 
Dommer seminar er planlagt til den 10/4 
Der har været 3 personer med fra Speedway på FIM kurset og alle tre bestod. 
Der er fortsat gang i aktiviteterne omkring el speedway. Fokus er på 85cc og 500cc. Bent Juul og 
Svend Jacobsen er med i arbejdsgruppen for blandt andet at sikre koordinere aktiviteterne med 
FIM. Det er rigtig spændende at der er danskere som er helt med fremme i udviklingen af el 
speedway cykler. BB opdaterer HB på kommende testdage og sted. 
 

RSH 

4.  Økonomi 
Der er nu kommet mere gang i licenstegningen og vi ser frem mod afslutningen af første kvartal 
og resultatet. Medio marts var vi ca. bagud på licensindtægterne i forhold til samme periode 
2020. 
 

JB 

5.  Strategiske Spor 2022-2025  
 Processen omkring de strategiske spor er i gang og de materialet bliver gennemgået nærmere i 

de kommende uger. Der er udarbejdet specifikke resultatmål for SP, MX og OT som bliver 
grundlaget for de generelle resultatmål. 
Der er status møde med DIF 6. april og i de efterfølgende dage afholdes møder med den enkelte 
SK for opdateringer. 
Materialet skal være færdigt og afleveret til DIF senest 1. maj. 
 

JB 

6.  Godkendelse af referater 
HB Referat 01-2021 Godkendt 
SK MX Referat 03-2021 og 04-2021 Godkendt 
SK Speedway Referat 02-2021 og 03-2021 Godkendt 
 

 

7.  Næste HB møder 2021 
11. maj 2021 kl. 17.00 via Teams 
22. juni 2021 kl. 16.30 forventet Fjelsted 
10. august 2021 kl. 17.00 via Teams 
14. september 2021 kl. 16.30 forventet Fjelsted 
12. oktober 2021 kl 17.00 via Teams 
27. november 2021 09.00-16.00 sted følger 
 

 

 

 

Jørgen 


