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Vedtægter 2022 

§2 § 2 Sammensætning 
 1. DMU består af de klubber, som er optaget som 
medlemmer af unionen efter gældende bestemmelser 
herfor.  
2. Enhver klub, der optages som medlem af DMU, skal uden 
forbehold antage og overholde disse vedtægter og enhver 
anden bestemmelse eller regel, som er gældende for eller 
fremtidigt måtte blive lovligt vedtaget som gældende for 
DMU. 
3. DMU Æresmedlemmer, betaler ikke kontingent. 
Æresmedlemmer bliver inviteret til DMU’s officielle 
arrangementer uden omkostninger for DMU og uden 
stemmeret. Æresmedlemmer modtager pr. mail officielle 
udsendelser samt referater fra HB møder. 
 
 
 
 
 

§ 2 Sammensætning 
1. DMU består af de klubber, som er optaget som 

medlemmer af unionen efter gældende bestemmelser 
herfor.  

2. Enhver klub, der optages som medlem af DMU, skal 
uden forbehold antage og overholde disse vedtægter og 
enhver anden bestemmelse eller regel, som er gældende 
for eller fremtidigt måtte blive lovligt vedtaget som 
gældende for DMU. 

3. DMU Æresmedlemmer, betaler ikke kontingent. 
Æresmedlemmer bliver inviteret til DMU’s officielle 
arrangementer uden omkostninger for DMU og uden 
stemmeret. Æresmedlemmer modtager pr. mail officielle 
udsendelser samt referater fra HB møder. 

 

Æresmedlemmer 
inkluderet. 

§4 § 4 Hovedbestyrelse  
6. Formanden for et udvalg udpeges for ét år ad 

gangen. Hovedbestyrelsen og formanden for det 
pågældende udvalg udpeger de øvrige medlemmer. 
Perioden for øvrige medlemmer er individuel.  

7. Indstilling af personer til udvalg kan ske af DMU-
klubberne, DMU-licensindehavere, Sportskommis-
sionerne eller fra HB. Personerne behøver ikke DMU 

§ 4 Hovedbestyrelse  
6. Formanden for et udvalg udpeges for ét år ad 

gangen. Hovedbestyrelsen og formanden for det 
pågældende udvalg udpeger de øvrige 
medlemmer. Perioden for øvrige medlemmer er 
individuel.  

7. Der kan udpeges formænd eller medlemmer til et 
udvalg, der samtidig er politisk valgte til 

Simplificeret og 
processen udeladt. 
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medlemskab (eksperter). 
8. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige 

repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter 
afholdelse af denne. Udpegningen af udvalg finder 
sted inden for 14 dage herefter. De gamle udvalg 
fungerer indtil de nye er udpegede. 

9. Der udpeges en koordinator blandt HB-
medlemmerne for det pågældende udvalg, som er 
den primære kontaktperson mellem udvalg og 
Hovedbestyrelse. Formanden for udvalget deltager 
på møder i Hovedbestyrelsen eller 
Forretningsudvalget efter behov. 
Udvalget er ansvarlig for det specifikke område 
indenfor det af hovedbestyrelsen beskrevne 
arbejdsgrundlag og det fastlagte budget. Alle udvalg 
udarbejder en årlig skriftlig rapport 

10.7. Der kan udpeges formænd eller medlemmer til 
et udvalg, der samtidig er politisk valgte til 
Hovedbestyrelsen eller en Sportskommission. 
Suppleanter ligeså. Det er tilladt at være medlem af 
flere arbejdsgrupper.  

Hovedbestyrelsen eller en Sportskommission. 
Suppleanter ligeså. Det er tilladt at være medlem 
af flere arbejdsgrupper. 

§ 14 § 14 Sportskommission 
9. Sportskommissionen skal kan nedsætte 

sportsudvalg til at varetage det eller de 
pågældende sportslige områder. Man kan godt 
være udpeget til mere end ét sportsudvalg. 

10. Sportskommissionerne skal senest ved indkaldelse 
til ordinært repræsentantskabsmøde definere 

§ 14 Sportskommission 
9. Sportskommissionen kan nedsætte sportsudvalg til 

at varetage det eller de pågældende sportslige 
områder. Man kan godt være udpeget til mere end 
ét sportsudvalg. 

 

Simplificeret og 
processen udeladt. 
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hvilke sportsudvalg der skal besættes. 
Sportskommissionerne kan dog nedsætte 
yderligere sportsudvalg gennem sæsonen, hvis der 
opstår behov for dette. 

11. Indstilling af personer til sportsudvalg kan ske af 
DMU-klubberne, DMU-licensindehavere, eller af 
sports-kommissionerne. 

12. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige 
repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter 
afholdelse af denne. Udpegningen af udvalgene 
finder sted 14 dage umiddelbart herefter. De 
gamle sportsudvalg fungerer indtil de nye er 
udpegede. 

13. Sportskommissionen er ansvarlig for at de 
besluttede strategier og aktiviteter gennemføres 
indenfor de aftalte tidsplaner og budgetter  

14. Formanden for et sportsudvalg udpeges for ét år 
ad gangen. Perioden for øvrige medlemmer er 
individuel. Sportskommissionen og formanden for 
sportsudvalget udpeger de øvrige 
sportsudvalgsmedlemmer. Det skal tilstræbes at 
der maksimalt udpeges 4 medlemmer til 
sportsudvalgene. Dette inkluderer udpegningen af 
en kørerrepræsentant for det pågældende 
sportslige område. 

15. Der skal udpeges en koordinator blandt sports-
kommissionens medlemmer for det pågældende 
sportsudvalg, som er den primære kontaktperson 
mellem sportsudvalget og sportskommissionen.   
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16. Hvert medlem af sportsudvalget har én stemme. 
Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.  

17. Sportsudvalget er ansvarlig for den daglige drift af 
det enkelte sportslige område indenfor 
reglementet og det fastlagte budget. 
Sportsudvalget er ansvarligt for at de besluttede 
aktiviteter gennemføres som planlagt.  

18.10. Der udarbejdes en skriftlig årsrapport fra hvert 
sportsudvalg. 

§ 15 § 15 Kørerrepræsentanter 
1. Kørerrepræsentanter udpeges af den pågældende 

sportskommission og sportsudvalg for 1 år af gangen.  
 Der kanskal højst være én kørerrepræsentant i den 

enkelte sportskommission eller samtlige sportsudvalg. 
2. Indstilling af kørerepræsentant til sportsudvalg kan ske 

af DMU-klubberne, DMU-licensindehavere, eller af 
sportskommissionerne. 

3.  Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige 
repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter 
afholdelse af denne. Udvalgene udpeges 14 dage 
herefter 

4. Kørerrepræsentanten skal være fyldt 18 år og have 
kørerlicens i DMU. (dog undtaget eventuelle micro 
sportsudvalg hvor der kan udpeges en forælder som 
repræsentant). 

 
 

§ 15 Kørerrepræsentanter 
1. Kørerrepræsentanter udpeges af den pågældende 

Sportskommission og sportsudvalg for 1 år af gangen.  
 Der kan højst være én kørerrepræsentant i den enkelte 

Sportskommission eller  sportsudvalg. 
2. Indstilling af kørerepræsentant kan ske af DMU-

klubberne, DMU-licensindehavere, eller af 
sportskommissionerne. 

4. Kørerrepræsentanten skal være fyldt 18 år og have 
kørerlicens i DMU. (dog undtaget eventuelle micro 
sportsudvalg hvor der kan udpeges en forælder som 
repræsentant). 

 

Ændret så det ikke er 
et krav at der skal 
være en kørerrep. 
Samt fjernet tidsplan 
for processen. 
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§ 12 § 12 DMU’s Ordensnævn 
1. DMU’s Ordensnævn består af 3 medlemmer og er 

DMU’s højeste dømmende myndighed. 
2. Ordensnævnet træffer afgørelser ibehandler alle 

ankesager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller 
administration af efter  DMU’s vedtægter, 
reglementer, regler m. v.   

§ 12 DMU’s Ordensnævn 
1. DMU’s Ordensnævn består af 3 medlemmer og er 

DMU’s højeste dømmende myndighed. 
2. Ordensnævnet træffer afgørelser i ankesager efter  

DMU’s vedtægter, reglementer, regler m. v.   
 

Præciseret. 

§ 14 § 14 Sportskommissioner  
1. DMU etablerer nedenstående sportskommissioner:  

- Motocross 
- Off Track 
- Trial 
- Enduro 
- Speedway 
- Road Racing og Drag Racing 
- Powerboat 

§ 14 Sportskommissioner  
1. DMU etablerer nedenstående sportskommissioner:  

- Motocross 
- Trial 
- Enduro 
- Speedway 
- Road Racing og Drag Racing 
- Powerboat 

OffTrack opdeles i 
Trial og Enduro. 
Træder  i kraft fra og 
med Rep. Mødet 
2023. 

§ 29 § 29 Eksklusion  
1. En klub eller et medlem, der vægrer sig ved at 

acceptere en af DMU idømt sanktion, eller som på 
anden måde ikke retter sig efter de af DMU meddelte 
påbud eller forskrifter, kan ekskluderes af DMU´s 
Ordensnævn efter indstilling fra DMU´s 
Hovedbestyrelse. et repræsentantskabsmøde, når 
mindst 2/3 af de repræsenterede klubber stemmer 
derfor, eller kan af DMU’s Disciplinærnævn sættes i 
karantæne, indtil et repræsentantskabsmøde er 
afholdt. 

§ 29 Eksklusion  
En klub eller et medlem, der vægrer sig ved at acceptere 
en af DMU idømt sanktion, eller som på anden måde ikke 
retter sig efter de af DMU meddelte påbud eller forskrifter, 
kan ekskluderes af DMU´s Ordensnævn efter indstilling fra 
DMU´s Hovedbestyrelse. 

Eksklusion flyttet fra 
Repræsentantskabet 
til ON med indstilling 
fra HB. 
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