Bestyrelsen
Referat af bestyrelsesmøde 06/2018
16. november 2018 kl. 14.00 – Comwell Middelfart

Deltagere:
Afbud:
Referent:

Henrik Møller-Nielsen, Uffe Madsen, Hans Jørgensen, Hans Bruun, Harry
Laursen og Karsten Lemche
Brigitte Jerkel
Ture Hansen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse referat 05-18
Godkendt.
3. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning
3.1. Henvendelse fra dragracingudvalget vedr. streetrace
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra DRU vedr. et evt. samarbejde om DM i
streetrace med ikke-DASU klubber. Bestyrelsen finder tankerne interessante, men
planerne skal konkretiseres, og udvalget bedes derfor komme med en udviklingsplan for
området, hvor der tages stilling til, hvordan de klubber og medlemmer, der står uden for
DASU, på sigt kan blive medlem i DASU, samt hvad vi gør i forhold til forsikringer og
myndigheder.
3.2. Henvendelse fra MKC vedr. løbsafgifter til rallysprint
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra MKC vedr. nedsættelse af løbsafgiften til
rallysprint.
Den nuværende variable sats blev indført ud fra den vurdering, at det mest rimelige er, at
klubben betaler en forholdsmæssig løbsafgift ud fra antal deltagere (dvs. ud fra
løbsindtægt og den kalkulerede forsikringsmæssige risiko). Derudover er prisen fastsat ud
fra forholdet mellem klubbens arbejde og mulige indtægt. Et rally er særdeles tids- og
mandskabskrævende, og slutter ofte med et meget ringe overskud. Hvorimod rallysprint
ikke kræver samme arbejde og mandskab og samtidigt kan der skabes store indtægter, hvis
der tages entre.
Bestyrelsen ønsker ikke at ændre på ovenstående principper og kan derfor ikke
imødekomme jeres forslag om en fast pris for rallysprint i DASU.
3.3. Ansøgning om optagelse fra DMKB
Bestyrelsen har modtaget anmodning om optagelse af klubben DMKB. Bestyrelsen vil pga.
den korte frist til det kommende repræsentantskabsmøde ikke tage stilling til en foreløbig
optagelse, men lade spørgsmålet være op til repræsentantskabet.
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4. Udpegning af medlemmer til tværgående udvalg
Bestyrelsen udpegede medlemmerne af de tværgående udvalg, jf. bilag 1.
5. Repræsentantskabsmøde
5.1. Planlægning og gennemgang af repræsentantskabsmødet
Bestyrelsen gennemgik og drøftede de indkomne forslag.
6. Eventuelt
Mødet blev afsluttet med et kort møde med sportsudvalgsformændene, hvor deres budget
for 2019 blev drøftet. Bestyrelsen orienterede udvalgsformændene om, at der i DASU’s
samlet budget for 2019 er afsat kr. 225.000 til en strategi- og udviklingspulje. Udvalgene
skal være meget velkommen til at ansøge om midler til ideer og projekter, der passer ind i
eller understøtter strategiaftalen med DIF, samt vores fælles målsætning om flere
medlemmer, flere licenser og flere frivillige. Bestyrelsen vil herefter vurdere de modtagne
idéoplæg og efterfølgende gå i dialog med jer om projekterne.

Tværgående udvalg 2019
Disciplinærudvalget
formand
suppleant for formanden

Claus Bach Christensen
Troels Kock Nielsen
Hans-Jørn Søgaard
Ebbe Mortensen
Steen K. Jensen

Sportspecialist - BU
Sportspecialist - RU
Sportspecialist - KU

Palle Christiansen
Finn Mogensen
Peter Schandorff

Historisk udvalg
formand

Søren Duun Andersen
Peer Houg
Lars Jensen
Henrik Carlsen

Teknik og sikkerhedsudvalg
Formand

Arni Thorsen
Lene Jørgensen
Tom Christophersen
Jørgen Madsen

Miljøudvalget
formand

Viggo Lemche
Flemming Hansen
Lars P. Nielsen

Eliteudvalget
formand

Carl Christian Hansen
DASU's næstformand Hans Bruun
Medlem af bestyrelsen Harry Laursen
Jens Winther jr.
Jan Magnussen (aktivrepræsentant)

