Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse
Møde:
Mødedato:
Til stede:

Afbud:
Referent:
Dato:

01-2022, Teams
08-02-2022
Ole Hansen (OH), Jørgen Bitsch (JB), Hans Jørn Beck (HJB), Anders Johansen (AJ),
Brian Berthelsen (BB), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jan Eriksen (JE), Søren Normann
Andersen (SNA)
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1.

Henrik Nørgaard
Det er med stor sorg at DMU´s mange årige formand Henrik Nørgaard er afgået ved
døden onsdag den 9. februar 2022 efter kort tids sygdom. Henrik var Formand for DMU i
13 år og inden da i en lang periode næstformand under Villy Nielsen. De seneste år var
Henrik formand for Ordensnævnet.
Henrik vil være savnet og ære være hans minde.

2.

Nyt fra Formanden
DIF

Som nogle af jer måske så, så har Danmarks Idræts Forbund lavet en række
anbefalinger til hvordan man kan inkludere forskellige kønsidentiteter i sin idræt.
Der er 6 små anbefalinger, og man relativt nemt justere nogle småting i sin klub,
så den bliver meget mere imødekommende for flere mennesker. Det er små ting
i hverdagen, og det kan betyde meget for nogle. https://www.dif.dk/inklusion-afforskellige-konsidentiteter-i-idraet.
DIF er gennem en omorganisering, hvor der lægges vægt på en øget støtte til
specialforbundene og herunder IT konsulenter, som vi fra DMU ser frem til.
DMU kan desværre ikke deltage i DM ugen som DIF arrangerer i Ålborg i
sommeren 2022 på grund af de reviderede krav fra DIF.
FU Referat 05-2021
Godkendt og de enkelte punkter er indsat efterfølgende.

FU Referat 01-2022
Godkendt og de enkelte punkter er indsat efterfølgende.
3.

Nyt fra Sekretariatet
DIF´s medlemsregistrering er næsten afsluttet og vi er en lille smule foran. Der er
desværre 3 klubber, som fortsat mangler indberetning.

4.

Sportskommissionerne
OffTrack
Trial
Det eksisterende område i Allerød der endelig har fået en miljøtilladelse, hvor der netop
ikke tages specielle hensyn til vandsalamanderen, da man konkluderer at de ikke bliver
forstyrret.
Mange indslusningslicenser fra 2021 har allerede tegnet en trial licens 2022.
Speedway
Der planlægges kildestøjsmålinger af elektriske motorcykler og sæsonen er ved at blive
planlgt. Speedway-kids jo også deltog på messen i Herning, med en stand som var rigtig
godt besøgt. Grundet Covid19 havde vi i år valgt minibanen fra, da vi ikke mener vi kan
forsvare at børnene skal bruge det samme udstyr, for at prøve banen.

SNA

HJB

BB
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RR/Drag Racing
Træningslejren bekræftes fredag 9/2 og det ser godt ud med licenser.
JE sætter et møde op med den nye Landstræner med SNA og JB.
Der har været en stor udstilling i Herning i weekenden med rigtig mange besøgende i alle
aldre (AMK stod for arrangementet).

JE

Motocross
Kalenderen er ved at være opdateret og der afholdes møder med DMCU (OH deltager) og
Ungdomsringen i kommende uger for en planlægning af eventuelt samarbejde i 2022.
Der afvikles banesynsseminar i februar måned.

AJ

5.

Spørgeskema piger og kvinder i DMU
Undersøgelsen er afsluttet og resultatet er positivt at der ikke umiddelbart er en
kønsdiskriminerende kultur i DMU. Der er naturligvis altid muligheder for at gøre tingene
bedre og der er kommet mange gode og konstruktive ideer og kommentarer som der vil
blive arbejdet videre med.
På baggrund af dette samt et generel ønske om mere input og sparring med pigerne og
kvinderne om deres ønsker og behov vil FU foreslå at der nedsættes en arbejdsgruppe
bestående af kvinder, som er aktive i sporten.
Der arbejdes videre med dette og arbejdsgruppen skal være udpeget så de er med på
introkurset i april.

JB

6.

Repræsentantskabsmøde og Klubkonference 2022
Deltagere
Alle klubberne kontaktes for tilmelding til Repræsentantskabsmødet i løbet af ugen.

SNA

Forslag til DMU´s Vedtægtsændringer
På bilag 1 er HB´s forslag til Vedtægtsændringer på kommende Repræsentantskabsmøde.
Der stilles ligeledes forslag om at opdele OffTrack i 2 kommissioner i Trial og Enduro da
der blandt andet er en positiv udvikling gennem de senere år som danner et godt
grundlag for den videre udvikling.
Dette vil først træde i kraft fra Repræsentantskabsmøde 2023 med de nødvendige valg.
Opstillinger
Der mangler en hel del opstillinger til valgene. Klubberne rykkes for svar.
Klubberne gøres opmærksom på at der skal opstilles 3 til Ordensnævnet.
7.

Økonomi og Budget 2022
Regnskabet 2021 er ved at være afsluttet og vi afventer de sidste kommentarer fra
revisionen og udsendes til klubberne i Årsrapporten. Resultatet blev meget
tilfredsstillende.
Budget 2022 er godkendt og indgår i Årsrapporten.
Medlems- og Licensstatistikken for januar 2022 ser meget positiv ud i forhold til januar
2021, så vi håber at denne trend kan fortsætte i 2022.
Medlems- & Licensstatistik

2021

2022

01.01

01.01

Ændring

31.01

31.01

Antal

Procentvis ændring

1.731

2.676

945

55%

Kørerlicenser i alt

726

1.430

704

Motocross

544

1.125

581

Trial

72

99

27

Enduro

32

61

29

Road Racing

18

51

33

Drag Racing

6

16

10

SuperMoto

1

3

2

Speedway

51

67

16

Aquabike

2

8

6

97%
107%
38%
91%
183%
167%
200%
31%
300%

Medlemmer i alt
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Licenspriserne for el-licenser fastholdes i 2022 men vil fra og med 2023 være på samme
niveau som almindelige licenser.
Der udstedes frikort til 2022 via DMU´s App og Sportskommissionerne bedes fremsende
deres ønsker om hvem skal have hvad til Jesper snarest. Behovet for frikort til klubberne
vil blive nærmere i kommende periode.

JSB

8.

Reglementer 2022
Stort set alle sportsreglementerne er ved at være godkendt af Juraudvalget efter diverse
rettelser og korrektioner.

OH

9.

Sikkerhedsudvalget
Referat 01-2022 blev godkendt.
Yderligere kommentarer og tiltag fra mødet:

JB

Gruppe til analyse af alvorlige uheld.
Som en opstart i 2022 vil gruppen bestå af medlemmerne af Sikkerhedsudvalget som
aftales med undertegnede.
Planen er at vi skal informeres om alvorlige uheld så vi kan undersøge og støtte
klubberne i en nærmere årsag til uheldet.
Skadesanmeldelserne følges på kontoret og der udsendes snarest information til
klubberne om at kontakte undertegnede ved alvorlige uheld og hvordan dette defineres.
Der skal efter et nærmere undersøgelse udarbejdes en kort og præcis rapport med
billeder og lignende som dokumentation.
Træningsleder
Materialet og uddannelsen skal generelt hæves væsentligt (MX). Denne gruppe er dem
som der har flest opgaver gennem året og står mange gange alene med et problem og
håndtering af anmeldelser, flagfolk osv.
TL drøftes nærmere med Zenergy for mini RR. (JAN)
MX Banesyn
Der afvikles seminar for banesynsofficials indenfor de kommende uger. Herunder en
nærmere drøftelse af "skarpere" feedback til klubberne og f.eks. at Micro banerne ikke
udvikles til Micro Supercross Baner.
Ligeledes skal vi overveje kurser for banebyggere så de mest elementære fejl undgås.
Instruktion
Vi skal huske at der inkluderes specifikke punkter til morgenens kørerinstruktion.
Træning (MX)
I RR og en del MX klubber er man tilmeldt træning inden man kommer. Dette giver bedre
mulighed for at sikre flagposter og en instruktion når / hvis dette er nødvendigt.
Anders vil drøfte dette videre med klubberne på kommende Klubkonference som et godt
2022 tiltag og anbefaling.
Klubkonferencen
JB vil "besøge" de enkelte SK møder på klubkonferencen og præsenterer tiltagene og får
en specifik drøftelse omkring ideer og muligheder for den enkelte sportsgren.
10.

Miljø
Der skal hverves nye/flere medlemmer til Miljøudvalget for at sikre fremdriften. Dette
drøftes på kommende HB møde samt Klubkonferencen.
Af primære opgaver kan nævnes: Biodiversitet – anbefalinger til klubberne,
kildestøjsmålinger af elcykler, kontakt til Miljøstyrelsen for ændring af Bekendtgørelsen
mht. el-motorcykler, CO2 beregninger og belastning.

DSB
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11.

IT Projekter
Løbskalenderen er klar og der arbejdes nu på Forretningssystemet (medlemsdatabasen)
og forskellige standardsystemer undersøges nærmere for drøftelser og tests.

12.

Internationalt
Der er afviklet General Assembly i FIM og i FIM Europe.
Den primære ændring var godkendelsen af nye sportslige og ikke sportslige regler som
blev foretaget i ”en stor pakke”, hvor der ikke blev stemt om den enkelte.
Samtidig blev der ændret på godkendelsen fremadrettet således at Board of Directors
kan godkende disse ændringer.

13.

Godkendelse af referater
HB Referat 08-2021 – Godkendt
SK MX Referat 1-22 - Godkendt
SK Speedway Referat 13/1/2022 – Godkendt
Trial SU 17-01-22 Godkendt
Enduro SU 16-01-22 Godkendt
Enduro SU 24-01-22 Godkendt

14.

Mødeplan 2022

FU møder planlægges løbende.
Jørgen
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