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Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse 

Møde:  02-2022, Horsens 

Mødedato:  04-03-2022 

Til stede:   Ole Hansen (OH),  Jørgen Bitsch (JB), Dan Uno (DU), Anders Johansen (AJ),   

Brian Berthelsen (BB), Jan Eriksen (JE), Søren Normann Andersen (SNA), Jean Snitily, Lukas 

Winther, Jesper Søe Bergmann, Mark Blondin, Kenneth Kaalund 

Afbud:  Mikael Mølgaard (MM), Hans Jørn Beck (HJB), Dennis Skytte Bechmann (DSB) 
Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato:  08-03-2022 

____________________________________________________________________________ 

 

1.  Nyt fra Formanden 
 

1. Padborg Park og breve 
Der har desværre været et alvorligt uheld på Padborg banen (RR) på en Track 
Day i oktober 2021, som medførte at køreren døde. Arrangementet som han 
deltog i var ikke en del af DMU arrangementet, men banen var den samme. 
DMU har modtaget spørgsmål fra familien som der er besvaret og ligeledes i 
forbindelse med kontakt til og fra FIM. 
 

2. SON / EMS 2022 og Støtte fra Sport One 
Sport One har ydet et flot beløb til afviklingen af Speedway of Nations 2022 i 
Esbjerg og DMU takker for tilkendegivelsen fra Sport One og Kommunen, og vi 
ser frem til et flot arrangement. 
 

3. Ældresagen 
Muligheden for at etablere et samarbejde med Ældresagen undersøges 
nærmere. Der er allerede i dagen mulighed hvor man kan melde sig ind som 
kategori 2 medlem uden omkostning, som vi i første omgang opfordrer til at der 
arbejdes videre med. 
 

4. IT og ressourcer marts og april. 
Mark Blondin er ansat på fuldtid i marts og april, hvor 50% af tiden vil være for 
DMU og de 50% for Speedway Ligaen. Marks primære fokus vil være på IT 
udviklingen af Forretningssystemet (Medlemsdatabasen). Vi håber og forventer 
at Mark kan fortsætte arbejdet året ud for at vi sikrer ressourcen til at 
implementere et nyt IT system. 
 

5. VNUK sagen og Danmark. 
VNUK sagen er nu afgjort i EU (og der skal ikke tegnes en ansvarsforsikring for 3. 
part for motorsport). Direktivet skal nu behandles og godkendes i Danmark og vi 
skal sikre at vi er i tæt dialog med myndighederne. Ole Hansen drøfter 
mulighederne videre med Niels Hansen og DASU for et videre lobby arbejde. 
 

6. Konflikten mellem Rusland og Ukraine. 
DMU følger beslutningerne fra FIM som er udsendt 05-03-22 som er angivet i 
den officielle tekst herunder: 
 
To suspend, for the Motorcycle Federation of Russia (MFR) and the Belarusian 
Federation of Motorcycle Sport (BFMS), the issuance of FIM/FIM Europe licences 
and the FIM/FIM Europe licences already distributed. To suspend the functions of 
persons from MFR and BFMS acting as FIM/FIM Europe Officials and as 
Commissions members/experts/agents of the FIM/FIM Europe. As a result, no 
Russian and Belarusian riders, teams and officials can take part in any FIM/FIM 
Europe Events and activities. 
To suspend the registration of and to cancel all FIM/FIM Europe Events such as 
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meetings, races and prize events taking place in Russia, Belarus and Ukraine and, 
if applicable, to relocate these events to another country. 
To interrupt any other FIM/FIM Europe activities including but not limited to 
seminars, commissions meetings, training camps taking place in Russia, Belarus 
and Ukraine. 
 
Dette medfører at ingen kørere, officials eller kan deltage i arrangementer i 
Danmark under DMU. 
 
Der udsendes en pressemeddelelse fra DMU mandag den 7. marts 2022. 
 

2.  Nyt fra Sportskommissionerne. 
Generelt er alle sportskommissionerne i gang med at forberede den kommende sæson 
med hensyn til de sidste detaljer for løbskalenderen og træningslejre. 
 
Herunder blev også drøftet følgende: 
Enduro og leje af Militærets Øvelsesterræner. 
Enduro arbejder fortsat videre med at aftalt ”acceptable” beløb for leje af terrænerne 
som er hævet væsentligt i forhold til tidligere. DIF støtter os i arbejdet men det må 
konstateres at det er en stor og kompleks opgave med mange interesser fra de offentlige 
myndigheder. 
 
Brev modtaget fra Quad. 
HB har modtaget et brev fra Quad hvor der gøres opmærksom på nedenstående punkter, 
hvor man ønsker HB´s holdning og tilkendegivelse til hvad der kan gøres ved de nævnte 
områder. 
Indholdet blev drøftet og der arbejdes videre i henhold til nedenstående: 
 
Manglende adgang til træning: 
Der er flere baner som ikke tillader at der trænes på en quad. Efter DMU´s holdning er 
dette en ærgerlig situation, men anerkender at det er den enkelte klubs beslutning. Fra 
HB vil vi arbejde videre med MX/Quad om at få etableret en opdateret oversigt over 
træningsmuligheder så det sikres at der kan trænes fornuftigt for quad kørerne i hele 
landet. 
 
Afvikling af DMU Quad løb. 
Udviklingen ses i form af at flere og flere klubber aktivt nægter at påtage sig opgaven at 
afvikle QUAD DMU løb. Eksempelvis for 2022 sæsonen er det kun 3 baner der har aktivt 
søgt om at få en Quad løbsafdeling.  
Derfor er det i praksis umuligt at stille en fuld løbskalender for Quad, hvilket bekræftes af 
Sportskommissionen. 
Denne situation drøftes nærmere på SK MX Klubkonferencen og herefter drøftes 
mulighederne videre for at støtte Quad kørerne så vi sikrer en acceptabel løbskalender. 
 

 

3.  Repræsentantskabsmøder og Klubkonferencen. 
Antal tilmeldte klubber blev gennemgået og de sidste forberedelser til de enkelte punkter 
blev gennemgået og aftalt. 
Der er ikke indkommet yderligere forslag fra nogen klubber til nogen af 
Repræsentantskabsmøderne. 
 

 

4.  Økonomi og status. 
Året 2022 er startet rigtigt flot med antal licenser i alle grenene. Alle grene er foran 2021 i 
samme periode (januar + februar). 
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Kommentarerne fra den eksterne revision blev drøftet og det er aftalt at der tages en 
nærmere drøftelse med revisionen ved afslutningen af regnskabet 2022. 
Månedsbudgetterne er opdateret og på baggrund af disse og de realiserede indtægter for 
januar og februar (for alle områder) vil der være et positivt cash flow gennem hele året, 
hvilket er rigtig positivt. 
 

5.  Etablering af udvalg for piger og kvinder.  

Udvalget forventes etableret umiddelbart efter Repræsentantskabsmøderne og 
der planlægges et opstartsmøde med FU snarest. 
Generel ønskes mere input og sparring med pigerne og kvinderne om deres 
ønsker og behov på tværs af DMU og ligeledes kan udvalget være en støtte for 
den enkelte Sportskommission. 
På dette møde forventes det at vi introducerer et projekt med Søren Østergaard 
som sparringspartner med fokus på ”Flere piger og kvinder i sporten og 
organisationsarbejdet”. 
 

JB 

6.  Formandens tanker om DMU og fremtiden. 
JB fremlagde formandens tanker og DMU og fremtiden og nogle af de tanker og 
overvejelser som er blevet tydeligere gennem pandemien. 
Blandt andet følgende spørgsmål og overvejelser: 

• DMU´s Strategi 
o Er strategien den rigtige….?: 
o Har vi nok facts for at underbygge strategien? 
o Gør vi nok for børnene og skal vi fokusere mere på børnene? 
o Gør vi nok for talentudviklingen? 
o Gør vi nok for klubberne og bredden? 

• Er vi skarpe nok på at sætte deadlines OG overholde dem? 

• Er prioriterede aktiviteter tydelige og accepteret af den ansvarlige? 

• Er strategien mulig (ledelsesmæssig kapacitet, økonomi, organisatoriske 

JB 
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kompetencer for at eksekvere strategien)? 

• Hvem er ”holdet der skal sikre udviklingen” – har vi et hold? 

• Hvordan sikrer vi lederrekrutteringen i de kommende år? 
 
Der var en god og konstruktiv debat mellem alle deltagere, hvor alle kom med gode input 
og kommentarer til de enkelte punkter. Dette er naturligvis ikke et punkt som kan klares 
på ét møde, men dette var kickstarten til et videre forløb omkring de enkelte punkter. 
Følgende punkter vil der blandt andet blive arbejdet videre med: 

- Mere åben dialog om hvad er godt / skidt og hvad kan (skal) vi gøre bedre. 
- Vi skal være tættere på klubberne og støtte den enkelte klub i klubbens strategi 

og planer for fremtiden. Det skal her også konstateres at der er meget forskellige 
niveauer i klubberne som vi skal håndtere og støtte. Dette kræver en yderligere 
drøftelse om ressourcer og prioriteringer. 

- Vi skal være bedre til overleveringer mellem sportskoordinatorerne i 
sekretariatet og sportskommissionerne. Herunder skal der være etablere Årshjul 
for alle sportskommissionerne. 

- Vi skal være bedre til at koordinere og drøfte prioriteringer mellem alle 
involverede og tilhørende deadline. 

- Der kommer specielt i foråret mange spørgsmål fra medlemmerne direkte til 
sekretariatet. Dette er naturligvis god service fra sekretariatet, men vi skal også 
være opmærksomme på at det tager ressourcer på sekretariatet. Vi skal her 
være mere proaktive så vi undgår de samme spørgsmål år efter år som det 
opleves. Ligeledes skal vi nærlæse reglementerne og sikre at det forstås af nye 
medlemmer. 

- Vi skal hjælpe klubbestyrelserne til kunne at tage lidt mere ansvar over for deres 
medlemmer med deres tvivl over de ting vi drøftede med f.eks. med nummer 

pladefarver, licens bestilling og alm spørgsmål. 
- Forventningsafstemninger skal være bedre afstemt mellem alle involverede. 
- Hvordan kan vi gøre tingene smartere og hurtigere end ”sådan har vi altid 

gjort…” 
- Hvem er holdet i DMU som skal sikre fremdriften? => alle valgte plus udpegede 

udvalg – men det skal sikres at vi alle ved dette og opfatter det på samme måde. 
 

7.  Godkendelse af referater 
HB Referat 01-2022 – Godkendt 
SK MX Referat 02-22 – Godkendt 
SK RR Referrat 22-02-2022 – Godkendt 
 

 

8.  Mødeplan 2022 
Mødeplanen er opdateret og der er korrigeret for DMU introduktionsmødet som er  
rykket én uge. 
 

 
 
FU møder planlægges løbende. 

 

 

Jørgen 


