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Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse 

Møde:  06-2021, Teams 
Mødedato:  14-09-2021 
Til stede:   Ole Hansen (OH),  Jørgen Bitsch (JB), Hans Jørn Beck (HJB), Anders Johansen (AJ),   

Søren Normann Andersen (SNA), Brian Berthelsen (BB), Dennis Skytte Bechmann (DSB) 
Afbud:  Mikael Mølgaard (MM), Jan Eriksen (JE) 
Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato:  14-09-2021 

____________________________________________________________________________ 
 

1. Nyt fra formanden 
 
DIF Formandsmøde 
Der har været afholdt det årlige møde med de øvrige formænd m/k for forbundene i DIF. 
I år med den nye formand Hans Natorp, som informerede om den generelle udvikling 
samt at der planlægges møde med alle specialforbund i den kommende periode for en 
drøftelse af samarbejdet og fremtiden. 
 
”Usportslig optræden og måden vi taler med, og om hinanden” 
Det må desværre konstateres at der har været (ALT) for mange episoder i 2021, som dels 
omhandler usportslig optræden eller en uacceptabel dialog.  
Dette er ikke acceptabelt og det vil være et højt prioriteret indsatsområde i de 
kommende måneder så vi undgår episoder og dårlige oplevelser for alle involverede 
fremadrettet. 
Dette vil blandt andet omhandle en øget uddannelse af dommere, stævneledere og 
træningsledere, en øget kommunikation til alle medlemmer om at holde den gode tone. 
Det vil ligeledes være et tema på den kommende klubkonference. 
 

JB 

2. Konstituering af Hovedbestyrelsen 
Næstformand: Ole Hansen 
Forretningsudvalg: Formand Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Dennis Skytte Bechmann 
Juraudvalg: Formand Ole Hansen, Asger Pedersen 
Miljøudvalg: Formand Dennis Skytte Bechmann 
Uddannelsesudvalg: Dennis Skytte Bechmann 
 

JB 

3. Nyt fra Sekretariatet 
Lea er nu gået på barsel og Mercedes-Julie har overtaget mange af Lea´s opgaver.  
Forberedelserne til sæsonen 2022 er i gang med kommende Team Danmark Styregruppe 
i oktober, hvor der skal udarbejdes strategier og masterplaner. 
Planlægningen af årets Klubkonference går i gang indeværende uge. 
 

SNA 

4. Nyt fra Sportskommissionerne  
  

Speedway 
Sæsonen er ved at være afsluttet og der er gang i planlægningen af 2022 sæsonen, så det 
er en travl periode med blandt andet kategorisering og reglementsændringer. 
Der er taget beslutning om at indføre et par nye klasser og herunder en elektrisk 
motorcykel til sæsonen 2022.  
Det er vigtigt at påpege at de nye klasser IKKE skal erstatte noget af de nuværende men 
være et alternativ for at tiltrække en større bredde som for alvor mangles i Speedway for 
at få sporten til at vokse igen. 
  

 
BB 

 Trial 
Næstformand er Dan Uno. 
Rigtig godt gang i sæsonen og fortsat mange deltagere i alle grene. 
Miljø Folkemøde med utrolig mange interessante samtaler med de besøgende. Ikke kun 

HJB 
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fokus på trial men generelt på DMU´s aktiviteter. DMU skal klart deltage i 2022 med et 
større set-up hvor vi skal promote DMU og de mange grønne aktiviteter vi arbejder med. 
Det afvikles første weekend i september 2023 (torsdag-lørdag). 
 

 MotoCross 
Næstformand er Pia Nordmand.  
Finalerne er ved at blive afviklet i alle klasserne i disse uger med generel god deltagelse.  
Kalender 2022 er under udarbejdelse og herunder eventuel nye klasser. 
Desværre har der været en del disciplinærsager og specielt er der sager som ikke er 
afsluttet inden sidste afdeling. 
 

AJ 

5. Klubkonferencen 2022 
Afholdes i Horsens den 5 og 6 november 2021. 
Søren Østergaard deltager om fredagen med indlæg. 
Fælles tema vil være: 

- Usportslig optræden, hvordan taler vi til, om og med hinanden og konsekvenser 
for frivilligheden. 

Der udsendes invitationer og dagsorden i uge 38 og senere udsendes dagsorden for de 
enkelte møder. 
 

SNA 

6. Økonomi 
 
Medlems- og Licensstatistik ved udgangen af august: 
 

2020 2021

01.01 01.01 Ændring

31.08 31.08 Antal

Medlemmer i alt 5.900             5.724        -176       -3%

-               
Kørerlicenser i alt 3.610             3.834        224        6%
Motocross 2.654             2.851        197        7%
Trial 143               164          21          15%
Enduro 158               186          28          18%
Road Racing 217               177          -40         -18%
Drag Racing 19                 46            27          142%
SuperMoto 15                 20            5            33%
Speedway 371               360          -11         -3%
Aquabike 33                 30            -3           -9%

Medlems- & Licensstatistik Procentvis 
ændring

 
 
På antallet af licenser ser det fornuftigt ud og den store opgave for klubberne er nu at 
holde fast på de mange nye medlemmer og Indslusningslicenser til 2022. 
 
Vi er fortsat ca. 370 t kr. bagud i indtægterne, men med de opnåede besparelser er vi 
stort set på budget og forventer at vi kan balancere resultat 2021 omring et ”nul”. 
 
Der er nu en stor opgave med udarbejdelse af budget 2022 og den nedsatte støtte fra DIF 
på ca. 320 t kr. som medfører at vi skal finde besparelser eller øgede indtægter fra andre 
områder. Tidsplanen for budget 2022 er som følger: 
 

 
 

JB 
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7. DMU Strategiske Spor 2022-2025 

Efter høringsbrev til DIF omkring den nedsatte støtte til DMU har vi fået tilkendt 70 t kr. 
mere i støtte hvert år som naturligvis er positivt. 
I de kommende måneder skal der nu udarbejdes specifikke indsatsområder og resultats 
mål for DMU som helhed og den enkelte gren. 
 

JB 

8. DMU IT Projekter 
Prioritet 1: Løbskalenderen 
Der er nu indsamlet ønsker og ideer til en opgradering af løbskalenderen fra de 
forskellige grene, og der er udarbejdet en specifik liste for en opgradering. Denne drøftes 
med vores leverandør og planen er at vi skal være klar 1. december 2021 med den 
opdaterede version så vi er klar til 1. januar 2022. 
 
Referencegruppe 
Vi ønsker henvendelse fra interesserede som vil være med i en referencegruppe gennem 
de forskellige projekter og den første vi etablerer er for Løbskalenderen. Gruppen vil blive 
involveret gennem projektet omkring de egentlige ændringer, spørgsmål undervejs samt 
tests til sidst. 
Send venligst jeres interesse til jsb@dmusport.dk 
  

 

9. Reglement 2022 
Arbejdet er i gang med at opdatere de forskellige reglementer og målet er at alle 
væsentlige reglementsændringer er godkendt på HB 09-2021 (27-11-2021) 
 
Mini-konference med Disciplinær- og Ordensnævnte og Forretningsudvalget 
Der afholdes en Mini-konference 21. september for en nærmere udveksling af erfaringer 
og oplevelser gennem 2021 og en drøftelse af hvad vi kan gøre bedre for at sikre 
retssikkerheden for alle involverede og kommunikationen internt og eksternt. 
 

OH/JB 
 
 
 

DSB/ 
OH/JB 

 Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt i DMU 
Med udgangspunkt i erfaringerne gennem de senere år og det løbende behov for at 
opdatere reglementet blev den nuværende magtfordeling drøftet.  
Det blev besluttet at det ikke er hensigtsmæssigt at ændre denne da vi skal sikre et 
dynamisk og fleksibelt reglement når der er behov for dette. 
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 Sanktioner og straffe 

Efter HB 05-2021 mødet er oplægget til afsnittet om straffe og sanktioner i Alment 
Reglement blevet yderligere præciseret og opdateret.  
Det primære formål er at vi tydeligt kan kommunikere til alle involverede hvilke straffe 
der kan forventes ved de forskellige forseelser. Det overordnede formål er at så mange 
sager som muligt KAN og SKAL kunne løses på dagen, for at undgå de efterfølgende 
sagsbehandlinger som er opslidende for alle involverede. 
Det opdaterede forslag præsenteres og drøftes på den kommende Mini-konference og 
herefter godkendes på HB 08-2021 med en generel opdatering af hele afsnit 7 i Alment 
Reglement. 
 

 

10. Uddannelse 
DSB har udarbejdet et uddannelsesforslag til DMU for de kommende år. Et rigtigt godt 
oplæg som også er nødvendigt for at vi kan få løftet denne store opgave i de kommende 
år. Der vil til de kommende møder blive udarbejdet en mere præcis beskrivelse af de 
forskellige uddannelsesområder- og behov og ligeledes ideer og oplæg til undervisere. 
DSB vil kontakte den enkelte SK i den kommende periode for udpegning af 
uddannelsesansvarlige og medlemmer af uddannelsesudvalget. 
 

DSB 

11. Internationalt 
Der afholdes FIM og FIM General Assembly i Monaco den 3. og 4. december 2021. 
 

JB 

12. Godkendelse af referater 
HB Referat 05-2021 – Godkendt 
DMU HB Repræsentantskabsmøde 2021 - Godkendt 
SK MX Referat 10-21, 11-21 – Godkendt 
SK MX Repræsentantskabsmøde 2021 Godkendt 
SK Speedway Referat 07-21 – Godkendt 
SK Speedway Repræsentantskabsmøde 2021 Godkendt 
SK OffTrack Repræsentantskabsmøde 2021 Godkendt 
 

 

13. Næste møder og Klublederkonferencer og Repræsentantskabsmøde 
HB Møde 07-2021 afholdes 12-10-2021 (Fjeldsted eller Teams) 
HB Møde 08-2021 afholdes 27-11-2021 (Fjelsted) 
 

 

 

 

Jørgen 


