
Bestyrelsen 
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 02/2018  
28. februar 2018 kl. 17.00 på Comwell i Korsør 
 
 
Deltagere: Henrik Møller-Nielsen, Uffe Madsen, Hans Jørgensen, Hans Bruun, Harry 

Laursen og Brigitte Jerkel 
Afbud: Karsten Lemche 
Referent: Ture Hansen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse referat 01-18 
Godkendt. 
 

3. Orientering formand/bestyrelse/sekretariat 
 
3.1. Formanden 
Henrik Møller-Nielsen orienterede om årets første klubbesøg, hvor Ture Hansen og Henrik 
den 24. januar 2018 besøgte Stevns Motorklub og deltog i deres bestyrelsesmøde. 
Vi fik en god snak med klubben om deres daglige udfordringer og behov, og håber vi 
derigennem kan være med til at skabe endnu bedre rammer for afviklingen af 
motorsportsarrangementer. Vi præsenterede herudover strategiaftalen med DIF og 
orienterede klubben om nogle af de tanker og ideer, vi har til fremtiden for DASU. 
 
3.2. Øvrige medlemmer af bestyrelsen 
 3.2.1 Kommissorier for sportsudvalg 
 Medlemmerne af bestyrelsen fremlagde status for de respektive sportsgrenes 
 kommissorier. 
 
 3.2.2. Udviklingsudvalget og -projekter i DASU 
 Bestyrelsen drøftede fremtiden for udviklingsprojekter i DASU, og besluttede at der 
 for alle nye projekter (nye discipliner) skal udarbejdes følgende: 
 1) Et regelsæt med beskrivelse af sikkerhed, teknik osv. 
 2) En organisationsplan for den nye sport inkl. stillingtagen til, hvordan det evt. 
 passer sammen med eksisterende sportsgrene 
 3) Fastlæggelse af hvem der står for eksekvering, drift og løbende evaluering af 
 projektet. 
 
 Derudover vil udviklingsudvalget en gang i kvartalet udsende nyt om status på 
 igangværende projekter. 
 
 Hans Bruun orienterede om, at der arbejdes på et sponsorat til Dansk Super Rally, 
 samt at DASU Rally Academy starter om 2 uger. 
 
 3.2.3. DIF-Netværk for specialforbund 
 DASU er blevet inviteret til at deltage i DIF’s netværksforum for specialforbund. 
 Henrik Møller-Nielsen har desværre ikke mulighed for at deltage på de allerede 
 fastsatte datoer, men bestyrelsen sender Harry Laursen i stedet. 
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3.3. Sekretariatet 
 
 3.3.1. Skolereformprojekt – ”Hestekræfter” 
 Vi har søgt DIF’s initiativpulje om midler til 1. del af skolereformprojektet, således at vi 
 kan klargøre projektet til en større fondsansøgning, samt gennemføre pilotprojekt 
 inden sommerferien. Pilotprojektet vil bl.a. indeholde eksempler på færdige 
 kompendier, som skolelærerne kan trække ned fra hylden og bruge i undervisningen. 
 DIF’s administrative ledelse har på møde den 27. februar besluttet at tildele os de 
 ansøgte midler. 
 
 3.3.2. E-sport i DASU 
 Sekretariat har igangsat arbejdet med at introducere e-sporten som en DASU-
 disciplin. I løbet af 2018 vil der blive afviklet mesterskaber i både PC- og 
 Playstationspil. Det er Bo Skovfoged, der er ansvarlig for området. 
 
 3.3.3. Rotax e-kart i 2019 
 Vi har fået henvendelse fra Rotax promotoren, der fra 2019 planlægger at introducere 
 en serie for elektriske gokarts i stil med det man gør i Tyskland i 2018.  
 Bestyrelsen finder det meget interessant og glæder sig til at høre mere om ideen. 
 

  
4. Økonomi 

4.1. Kvartalsregnskab 
Uffe Madsen orienterede om regnskabet for 1. kvartal. Vi følger budgettet. 
 
4.2. Ændring af regnskabsår 
Bestyrelsen vil på de kommende dialogmøder med klubberne fremlægge forslaget om at 
ændre vores regnskabsår, således at det følger kalenderåret. 
 
 

5. Sager til drøftelse og beslutning  
 
5.1. Registrering af frivillige hjælpere til motorløb 
DASU’s bestyrelse ønsker at alle frivillige hjælpere til motorløb for fremtiden bliver 
registreret, dels af sikkerhedsmæssige årsager og dels for at give klubben mulighed for at 
kunne kommunikere med disse. 
DASU’s sekretariat er derfor ved at få udarbejdet en elektronisk løsning, som klubberne 
kan bruge, og hvor frivillige får et DASU ID-nummer, så registreringen bliver så enkel og 
hurtig som muligt. 
 
5.2. Nyt Adm. Cir. vedr. foreløbig optagelse af nye klubber (B18-007) 
Bestyrelsen har udarbejdet nyt administrativt cirkulære vedr. foreløbig optagelse af nye 
klubber i DASU.  
Cirkulæret er udgivet som adm. cir. I21 
 
5.3. Ansøgning om optagelse af klubben Rally Sport Sønderjylland (B18-009) 
DASU’s bestyrelse har på bestyrelsesmøde 02-18 behandlet anmodning om optagelse af 
klubben Rally Sport Sønderjylland. 
Bestyrelsen har inden behandlingen været i dialog med såvel personerne bag den nye klub 
som den eksisterende klub i området (Motor Sport Sønderjylland). 
Bestyrelsen ønsker at bevare og understøtte de eksisterende klubber i DASU, og 
besluttede derfor ikke at optage Rally Sport Sønderjylland, da det vil medvirke til en 
opsplitning af den eksisterende klub og dens aktiviteter. 
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5.4. BU ønske om ændring af mesterskaber i 2018 (B18-014) 
Banesportsudvalget har rettet henvendelse til bestyrelsen vedr. ændringer til de tidligere 
godkendte mesterskaber i banesporten, jf. referat 01-18. 
Bestyrelsen godkendte ændringerne og mesterskaberne for 2018 kan ses i bilag a. 
 
5.5. Henvendelse fra KAC, FSAS, IMK og EMSA vedr. folkeracereglementet for 2018 
Bestyrelsen behandlede på møde 02-18 den 28. februar henvendelse fra KAC, FSAS, IMK 
og EMSA vedr. ændringerne i det netop offentliggjorte reglement for folkerace. 
Bestyrelsen ønsker ikke at ændre eller annullere det udgivne reglement for folkerace, da 
indholdet af reglementet hører under banesportsudvalgets kompetence og ansvar, jf. 
reglement 1, 11.310: ”Det enkelte sportsudvalg udarbejder sportsreglement og teknisk 
reglement gældende for sit område.” 
 

6. DIF strategiaftale 
Bestyrelsen drøftede status på de tre strategispor i aftalen med DIF.  
Arbejdsgruppen vedr. spor 1 – organisation og digitalisering har holdt første møde, og 
gruppen vil på forårets dialogmøder fremlægge ideer til indsatsområder i 2018. 
Det blev samtidigt aftalt at arbejdsgrupperne vedr. spor 2 og 3 (fastholdelse og rekruttering) 
afholder opstartsmøde hurtigst muligt for få fastlagt de indledende initiativer. 
 

7. Opgørelse af Mindefonden af 16. september 
Efter den tragiske ulykke ved rallysprintet i Randers i september oprettede DASU og RAS 
en mindefond med det formål at indsamle midler til de efterladte efter de to unge 
mennesker, som på tragisk vis mistede livet, mens de fungerede som officials. Det var 
muligt at indbetale midler til mindefonden frem til årsskiftet, og i alt blev der indsamlet kr. 
207.856,14. 
 

8. Eventuelt 
I.a.b. 
 

9. Mødekalender 2018 
 
Forårets dialogmøder med klubberne - 24. april i øst og 25. april i vest 
03-18: 13. juni 
04-18: 15. august 
05-18: 3. oktober 
06-18: 16. november 
 



Bilag a – mesterskaber 2018, revideret 28. februar 2018 
 
 
 
Banesport, offroad: 
  
 DIF Danmarksmesterskab 
Rallycross Super 1600 
  
Danmarksmesterskab 
Rallycross 0-1250 ccm 
Rallycross Gruppe N 0-1600 ccm 
Rallycross Super 2000 
Rallycross Supernational 
Crosskart Mini 
Crosskart 85 
Crosskart 125 
Crosskart 250 
Crosskart 450 
Crosskart 650 
Crosskart Extreme 
Folkerace 
Folkerace Ungdom 
Folkerace Ladies 
  
Banesport, asfalt 
  
DIF Danmarksmesterskab 
Yokohama 1600 Challenge 
Formel 4 
  
Danmarksmesterskab 
Formel 5 
Yokohama Super Cup 
Historisk -65 
Historisk -71, 0-1300 
Historisk -71, 1300+ 
Historisk -76/81 
Historisk -85/90 
Historisk Formel 
Special Saloon Car 
Youngtimer 1 
Youngtimer 2 
Youngtimer 3 
Danish Supertourisme 
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