
 
 
 
 
 
 
Referat fra Kartingudvalgsmøde 01/18 
30. januar 2018 på Fjelsted Skov Kro 
 
 

Deltagere: Kenn Korsager, Lars Stærkær, Mogens Andersen, Peter Hansen, Harry Laursen og Ture 
Hansen 
 

Afbud: Flemming Adrian 
 
Referent:  Peter Dyhr. 
   

 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde. 
Ok.   
 
2. Orienteringer fra  
 
 2.1 Sekretariatet/ Bestyrelsen 
 Ture Hansen informerede om kommissorium for Kartingudvalget 2018. 
 
 2.2 Udvalgsformanden 
 PR. projekt evt. ansøgning til udviklingsudvalget. 
 
 2.3 Øvrige udvalgsmedlemmer 
 Intet nyt. 
 
3.  Økonomi 
KU følger budgettet.  
 
4.  Sager. 

 4.1 Reglement 6 – 2019 

KU fastholder at reglement 6 2019 udkommer 15. november 2018.  

Reglementet sendes i høring hos klubberne den 1. oktober 2018 med høringsfrist 15. oktober. 

 4.2 Fremtiden for DSK i DK 

KU ønsker fortsat at DSK skal afvikles som et koncept under DASU. Der arbejdes på at sikre øko-

nomien så DSK kan fortsætte. 
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 4.3 Sager i Podio 

 4.3.1. KU-sag 18-002.  

 MKK har ansøgt om et åbent løb til optagelse på kalenderen, men da der i forvejen var 

 åbent løb i ASKH og GGK blev klubberne forespurgt, og da der var indsigelser mod flere 

 åbne løb på denne weekend blev ansøgningen afvist. 

Det er KU’s holdning af hensyn til respekten for afholdelse af kalendermødet, at de afta-

ler der træffes på mødet overholdes. Derfor vil KU ikke give tilladelse til, at der afholdes 

åbne løb på datoer, der er tildelt klubber i henhold til ansøgningsfristen, såfremt de på-

gældende klubber gør indsigelser. 

4.3.2. KU-sag 17-060.  

Sag om tankstørrelser fra DSK-finalen 2017. Sagen er nu behandlet i A/O samt i DIF, beg-

ge steder faldt afgørelsen ud til fordel for DSK. Sagen er herefter afsluttet. 

Kendelsen fra Amatør- & Ordensudvalget kan læses her. 

Kendelsen fra DIF Idrættens Højeste Appelinstans kan læses her. 

 4.4 KU referater 

Fremtidige referater fra KU vil blive mere læsbare i forhold til sagsbehandling. KU mener at sa-

ger/henvendelser der ønskes/skal behandles, skal indgå i referater så medlemmerne kan følge 

med i KU’s arbejde, dog vil nogle indlæg blive gengivet i begrænset format samt i nogle sa-

ger/henvendelser vil der ikke fremgå navne. KU ønsker mere åbenhed, dog uden at skade per-

sonerne bag evt. henvendelser eller i sagsforløb. 

5.    Eventuelt 

KU vil starte arbejdet med en visionsplan for de kommende år for dansk karting.  

Der planlægges diverse info/dialogmøder for 2018. 

https://www.dasu.dk/media/33278/sag-06-2017-sagsforloeb-kendelse-og-praemisser.pdf
https://www.dasu.dk/media/33620/kendelse-af-30012018-dif-idraettens-hoejeste-appelinstans-sag-nr-16-2017.pdf

