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VELKOMMEN
DMU Repræsentantskabsmøde 2021

22. august 2021
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Dagsorden
1. Konstatering af møderet og stemmetal
2. Valg af dirigent og stemmetællere
3. Hovedbestyrelsens beretning – til godkendelse
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og 

Fremlæggelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af DMU´s strategi 
7. Fremlæggelse af forslag til kontingenter 
8. Valg til Hovedbestyrelse samt suppleant
9. Valg af Revisorer samt suppleant
10. Valg til Ordensnævnet samt suppleant
11. Eventuelt
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Hovedbestyrelsens Beretning 
2020 og lidt af 2021…..
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Carl Andersen
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Dagsorden

Jan Jacobsen
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Dagsorden

Per Østergaard
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Dagsorden Lars Peter 
Petersen
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Dagsorden
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I DMU…. 

…udviser vi gensidig respekt og tillid mellem alle involverede

…arbejder vi med Good Governance i hele organisationen

…er fairness, sammenhold og åbenhed gennemgående i alle processer

…fokuserer vi på sikkerheden for alle involverede

…værner vi om miljøet

…er vi synlige, dynamiske, udviklende, effektive og troværdige

…fokuserer vi på en høj sportslig standard, og trivsel for alle aktive på    
alle niveauer

DMU´s Værdier  RESPEKT  - ANSVAR - SAMMENHOLD
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Velkommen til 

FairPlay Zonen
Her gælder reglerne for god opførsel 
og FairPlay for ALLE:
• Vi taler pænt til hinanden
• Vi er forbilleder for hinanden
• Vi udviser respekt og ansvar
• Vi aflægger protest hos dommeren
• Vi respekterer dommerens 

beslutning
• Vi skubber og slår ikke hinanden
• Vi håner og truer ikke hinanden
• Vi har dialog, ikke diskussioner
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Den nye App
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Uheldsregistrering og Skadesanmeldelse
Formål
- Sikre at klubben er fokuseret på uheld små som store for eventuelle justeringer / tilretninger 
- Sikre at ansvaret er placeret hos den skadeslidte – som i det civile liv
- Effektivisere processen
- GDPR sikret

Uheldsregistrering
Ansvar Klubben
Kommentar Der kan ske rigtig mange uheld det samme sted uden at dette medfører en 

skadesanmeldelse.
Derfor skal klubben ”ikke vente på” at der kommer en skadesanmeldelse, men have et 
system, som sikrer den løbende registrering og omgående tiltag hvor nødvendigt inden 
det er for sent.

Skadesanmeldelse
Ansvar Den skadeslidte
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Klubstruktur og Klublederuddannelse
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Brugere på DMUsport.dk • DMUsport.dk har fra d. 1/1 -
4/8 haft 463.807 sidevisninger, 
hvor de 353.274 er unikke.

• Indgangene til DMUsport er 
mange, men over 36% af 
visninger kommer fra forsiden.

• Derefter fordeler de sig 
hovedsageligt på /motocross og 
/speedway som hver især står 
for omkring 10%.

• På nederste billede ses det, at 
der har været 165.560 
sessioner, og gennemsnittet pr. 
session er 2,80 sidevisninger.

• Dertil er der en gennemsnitlig 
sessionsvarighed på 2,04 min.

• Det tyder på, at hjemmesiden 
virker efter hensigten – folk 
finder de informationer de har 
brug for.



Brugere på DMUsport.dk

• På venstre billede ses aldersfordelingen 
på DMUsport.dk

• Her ses det, at der er en overvægt af 
brugere på 45+ => ca. 60%

• På højre billede ses kønsfordelingen 
som er 30/70

• Her ses det at der er en klar overvægt 
af mandlige brugere på websitet

45+



Brugere på Facebook og Instragram

• Kønsfordelingen på både FB 
og IG har en klar overvægt af 
mænd.

• I forhold til aldersfordelingen 
er brugerne på både FB og IG 
en del yngre end på 
DMUsport.dk

• Især på IG ses et modsat 
billede i forhold til 
hjemmesiden – hvilket kan 
være et incitament til at bruge 
det i højere grad fremover.

• På FB er aldersfordelingen 
meget jævn udover stort set 
alle grupper, men alligevel 
yngre end på DMUsport.dk 



Åbent Hus 2020
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Udtræk 
fra 

MDB

Medlems
databasen

DMUSPORT.DK – hjemmeside med links til services

Licens
tegning

Løbs
tilmelding

Medlems
profil

DT
SW

Uddan-
nelses
portal

DIBS
betaling

EMC
Løbsadmin

DMU IT Struktur
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IT Strukturen
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Internationale Aktiviteter
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DMU Strategi 2022-2025
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DMU´s Strategiske Spor 2022 – 2025
Spor 1. 
Vi vil styrke og udvikle 
DMU’s medlemsklubber

Spor 3. 
Vi vil øge antallet af 
køretimer og bidrage til 
mere bæredygtige 
idrætsevents

Spor 2. 
Vi vil markedsføre 
Motorsport som 
familiesport

Spor 4. 
Vi vil øge sikkerheden og 
forståelsen af vigtigheden 
for sikkerhed i alle 
sportsgrene

Målsætninger:
Vi vil udvikle DMU´s 
organisation og klubber ved 
at fokusere på følgende 
målsætninger:
• Kompetenceudvikling af 

frivillige.
• Udvikling af klubber og 

klubbestyrelser.
• Stille køreklart materiel 

til rådighed for nye 
medlemmer.

• Fastholdelse af 
medlemmer.

Målsætning:
Kendskabet til motorsport i 
den brede danske befolkning 
er simpelthen for lille. 
Med styrket lokal 
markedsføring i samarbejde 
med klubberne, skal 
kendskabet til motorsport 
og dens kvaliteter forøges.

Målsætninger:
• Ingen fatale uheld for 

officials, hjælpere eller 
publikum.

• Færrest muligt fatale 
uheld for kørerne. 

• Kompetenceløft for alle 
involverede i DMU´s 
aktiviteter, for dermed at 
minimere risikoen for 
uheld.

• At der tages et forøget 
ejerskab hos kørerne 
omkring vigtigheden af 
at undgå uhelds på 
banerne.

Målsætninger:
• Vi vil øge antal udnyttede 

timer på de permanente 
baneanlæg. 

• Vi vil dokumentere en 
positiv udvikling i 
miljøbelastningen i 
perioden 2022-2025. 


