Brøndby, den 14. oktober 2011
Referat af Kartingudvalgsmøde 07/11
28. september 2011 på Fjelsted Skov Kro
Deltagere:

Edvard Madsen (EM), Peter Thornemann (PT), Tony Jensen (TJ), Morten Willum (MW),
Jan Stentoft (JS), Harry Laursen (HL) og Ture Hansen (TH)

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden
Ok.

2.

Godkendelse af referat 06/11
Ok.

3.

Orienteringer fra
3.1 Bestyrelsen
Harry Laursen orienterede om status på promotorforhandlinger.
3.2

Udvalgsformanden
EM orienterede om møde med bestyrelsen vedr. promotorklasser i DASU regi.
Kartingudvalget var utrolig tilfreds med mødet, der mundede ud i, at man i samarbejde fik
udarbejdet et dokument der beskriver vilkårene for promotoraftaler i DASU regi.
Dokumentet vil danne grundlag for alle nye (og forlængelser af eksisterende)
promotoraftaler i karting regi forstået på den måde, at alle promotorer skriftligt skal
tilkendegive, at de accepterer indholdet af dokumentet, og først når det er sket kan der
indledes reelle forhandlinger om en promotorkontrakt.

3.3

Øvrige udvalgsmedlemmer

KU diskuterede hvad der kan gøres for at afviklingen af DASU’s løb bliver mere
ensartet, og emnet vil blive taget op på det kommende klublederseminar.
MW kommer med et oplæg til det næste møde.
3.4

Sekretariatet
I.a.b.

4.

Økonomi
4.1 status på budget osv.
KU har fremsendt budget for 2012 til godkendelse i bestyrelsen.

5.

Godkendelse af dommer- og løbslederrapporter
5.1. Begrænset løb – MKK, 18. juni
Løbslederrapporten er mangelfuld, der mangler bl.a. angivelse af hvem der var officials. Udvalget
beder klubben indsende en ny rapport.
5.2. Aquila Cup – VKK, 2. juli 2011
Der er en verserende sag, jf. KU protokol 06-11 punkt 6.2
5.3. ROTAX Euro Challenge – 28.-31. juli 2011
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Mangler løbslederrapport
5.4. SM2 – SAK, 6.-7. august 2011
Ok.
5.5. ROTAX NM – MKK, 13.-14. august 2011
Mangler løbslederrapport.
5.6. RGKK – begrænset, 13. august 2011
Mangler løbslederrapport
5.7. DSK 5+6 – GGK, 20.-21. august 2011
Ok.
5.8. Rotax RMC – KKK, 27.-28. august 2011
Ok.
5.9. SM3 – LUG, 3.-4. september
Ok.
5.10. JFM – AGK, 3.-4. september
Dommeren har indstillet en kører til skærpet straf. KU fremsender agterbrev til køreren vedr. evt.
yderligere straf.
5.11. DM 3+4 – RGKK, 10.-11. September
mangler
5.12. MNJ – begrænset løb, 10. september
Mangler
5.13. SAK – begrænset løb, 17. september
Ok.
5.14. SKK – begrænset løb, 17. september
Mangler.
5.15. Rotax RMC – MKK, 17.-18.september
Mangler.
5.16. SM4 – HM, 24.-25. september
Mangler.

6.

Sager til drøftelse og beslutning
6.1. Alexander Müller (KU11-028)
Kartingudvalget har fået oplyst, at Alexander Müller blev udelukket fra ROK cup i Vojens den 2.3. juli 2011 som følge af en ulovlig udstødning.
Udvalget ikender Alexander Müller (IDnr. 35232) følgende yderligere straf:
30 dages betinget suspension i 1 år.
6.2. Øvrige implicerede i Frederik Vesti sagen fra Rødby (KU11-026)
KU afventer svar fra Klaes Asaa.
6.3. VKK vedr. cadett mini træning (KU11-029)
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Udvalget har modtaget henvendelse fra VKK vedr. træning for cadett junior ved
mesterskabsløbene. KU har noteret jeres holdning, men træningen til mesterskabsløbene er ok i
henhold til reglement 6.
6.4. JS Racing vedr. promotorklasser (KU11-030)
KU har modtaget henvendelse fra JS Racing vedr. reglerne for godkendelse af en
promotorklasse med en motor der allerede er godkendt i en DASU klasse.
KU har tidligere meldt ud, at en motor kun kan godkendes i en 1 promotorklasse, Dette svar er
stadigvæk gældende.
6.5. Bo Baltzer Nielsen vedr. pilotprojekt (KU11-031)
JS tager kontakt til Bo Baltzer Nielsen og Lars Andersen for at drøfte projektet.
6.6. SKK vedr. teknisk kontrol DM (KU11-032)
KU har modtaget forslag fra SKK vedr. tilfældig fordeling af Selletra begrænserbokse i DM
mellem de deltagende chauffører.
Forslaget er interessant, men KU anbefaler at man prøver konceptet til et ikkemesterskabstællende løb.
7.

DASU/DINO
PT orienterede om evalueringsmøde med DINO. Det var et positivt møde og DINO ønsker at
fortsætte samarbejdet i 2012. Der vil blive udarbejdet en opdateret homologeringsattest, samt et
datablad. Der er blevet udsendt et evalueringsskema til alle deltagerne i serien.
TH orienterede om resultatet af spørgeskemaundersøgelsen.

8.

Banesyn
KU forlænger administrativt alle banecertifikater frem til 31. december 2011.
Ved alle fremtidige banesyn vil det, i henhold til reglement 6, punkt 68.005, blive tjekket om
banerne overholder kravet om, at der skal et permanent ”samaritterrum”:
”Der skal være et permanent rum med mulighed for opvarmning, hvor der kan ydes første hjælp.
Rummet skal minimum være 2x3 meter og med en indgang på minimum 0.9 meters brede og med et
gulv der har en niveauforskel på max 20 cm. Her skal være en udvidet førstehjælps kasse, båre og
briks. Det skal kunne fremvises under banesyn.”

9.

Løbsafvikling i 2012
KU ønsker større felter i 2012, og man vil derfor forsøge at lave nogle løbsgrupper.
Der vil blive udsendt spørgeskema senest den 15. oktober med svarfrist til 1. november.
Resultaterne skal bruges til klublederseminaret.

10. Status på en ny talentklasse på Cadett-Junior niveau
KU diskuterede en ny talentklasse på cadett junior niveau i stil med DASU/DINO Talentcuppen.
Der udsendes udbudsmateriale til alle forhandlere i midten af oktober.

11. Informationsmøde, forhandlermøde og klublederseminar
Der afholdes klublederseminar lørdag den 12. november 2011.
Der afholdes infomøde og forhandlermøde den 13. november 2011.
12. Eventuelt
I.a.b.
13. Næste møde
11. november 2011

