Bestyrelsen
Referat af bestyrelsesmøde 01/2019
8. januar 2019 kl. 17.00 i Idrættens Hus

Deltagere:
Referent:

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

Mødet blev indledt med en præsentation af projektet ”Hestekræfter - Motorsport på
skoleskemaet” ved projektleder Mikkel Bøyesen.
1. Konstituering og godkendelse af forretningsorden, jf. bilag 1
Bestyrelsen gennemgik og godkendte forretningsordenen.
Hans Bruun blev genudpeget som næstformand.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Godkendelse referat 06-18
Godkendt.
4. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning
4.1. Organisering af nye sportsgrene i DASU
Bestyrelsen drøftede organiseringen af nye sportsgrene i DASU og besluttede, at nye
sportsgrene i første omgang enten skal etableres som et selvstændigt projektudvalg eller
integreres i et eksisterende sportsudvalg.
Det betyder bl.a. at 4x4 offroad og Carbusters skal integreres i banesportsudvalget, mens
drifting og e-sport (indtil videre) oprettes som selvstændige projektudvalg.
I forhold til både etablering og integrering af nye sportsgrene i DASU, så er der tre faktorer,
der skal være på plads:
1) Strategi/udviklingsplan inklusiv økonomi (medlemspotentiale, licensstruktur, officials)
2) Regelsæt der sikrer en fair konkurrence
3) Sikkerhedsmæssigt forsvarligt – DASU-godkendelse af sikkerheden
Punkt 1 udarbejdes af initiativtagerne og bestyrelsen (og eksisterende udvalg) i
fællesskab. Godkendes af bestyrelsen.
Punkt 2 udarbejdes af initiativtagerne og godkendes af DASU.
Punkt 3 udarbejdes af initiativtager og beskrivelse af sikkerhedsmæssige opbygninger
af bilerne og afviklingsformen skal sendes til udtalelse i DASUs sikkerhedsudvalg (ved
etablering sker det fra bestyrelsen og ved integrering fra sportsudvalget).
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4.2. MRC-udvalget
Bestyrelsen drøftede indgående situationen i MRC-udvalget, hvor der på nuværende
tidspunkt kun er 2 medlemmer. Bestyrelsen vil på et møde i den nærmest fremtid drøfte
situationen og muligheden for en anden struktur med udvalget.
4.3. Dansk Super Kart 2019
4.3.1. Ansøgning om DSK Academy (B19-008)
KU og styregruppen bag DSK har fremsendt ansøgning om midler til gennemførsel af
DSK Academy 2019. Ideen er at genskabe det tidligere succesfulde Race Academy
under betegnelsen DSK Academy. Akademiet er åben for alle deltagere fra Cadett
Mini og Cadett Junior og skal efter planen afholdes over to weekendsamlinger; en i
Korsør før sæsonstart, og en i Søndersø midt på sommeren. Begge klubber er ATKcertificerede. På samlingerne vil deltagerne blive tilbudt undervisning af erfarne
instruktører.
Bestyrelsen godkendte ansøgningen, men det er under forudsætningen af, at der
bliver indført brugerbetaling pr. weekend for at få det til at hænge sammen
økonomisk.
4.4. Godkendelse af mesterskaber 2019
Bestyrelsen godkendte sportsudvalgenes mesterskabsansøgninger for 2019, jf. bilag2
4.5. Fornyelse af promotoraftaler
Ture Hansen orienterede om status på fornyelse af promotoraftale for 2019. De fleste af de
nuværende kontrakter er blevet forlænget og der mangler kun endelig underskrift på to
aftaler.
4.6. Opfølgning på repræsentantskabsmøde 2018
Bestyrelsen drøftede en række punkter der kom op på repræsentantskabsmøde i
november, som vi vil overveje at ændre på. Det drejer sig bl.a. om kalenderreglerne i
DASU, stemmeprocedure (formandsvalg til sportsudvalg, ændringsforslag o.lign.) og
valgperioder. De påtænkte ændringer vil blive fremlagt til drøftelse på dialogmøderne.
Derudover vil der blive udsendt skrivelse til klubber og udvalg vedr. den nye tidsplan for
udgivelse af reglementer inkl. høringsfrister m.v.
4.7. Optagelse af RC Tønder (B19-012)
Bestyrelsen har modtaget ansøgning om optagelse af klubben RC Tønder, der dyrker MRC.
Bestyrelsen besluttede i henhold til vedtægterne foreløbigt at godkende og optage
klubben. Endelig godkendelse vil ske på næstkommende repræsentantskabsmøde.
4.8. Ansøgning fra Vejsportsudvalget vedr. DASU Classic (B19-002)
Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra vejsportsudvalget vedr. etableringen af en FDM
DASU Classic-dag den 14. april 2019. FDM DASU Classic-dagen skal være en fælles aktivitet
for alle klubber i hele Danmark, med det formål at gøre FDM DASU Classic–serien mere
synlig, med deraf følgende større deltagelse i løbene, og flere medlemmer i klubberne. Det
er planen, at klubber rundt om i landet afvikler et lille prøveløb på samme dato, inkl.
introduktion (kursus) forinden, så alle deltagere finder ud af, hvad det går ud på, uden at
blive skræmt væk af for svær orientering, grusveje og lignende.

Bestyrelsesprotokol 1/2019

Side 3/5

Bestyrelsen støtter ideen og bevilliger kr. 25.000 til projektet fra DASUs udviklings- og
strategipulje. Godkendelsen af projektet sker under forudsætningen af, at der lægges stor
fokus på ideerne om lokal opfølgning i klubregi.
4.9. Ansøgning fra Dragracingudvalget (B19-007)
Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra dragracingudvalget vedr. et uddannelsesforløb for
officials, der sidder i løbsledelsen eller er teknisk kontrol med det formål at fastholde flere
officials i sporten.
Derudover søger udvalget om midler til at udbrede sporten til også at omhandle historisk
dragracing.
Bestyrelsen støtter ideerne og bevilliger i alt kr. 17.300 til de to projekter fra DASUs
udviklings- og strategipulje.
4.10. Gert Nielsen prisen og Årets dommer (B19-009)
Gert Nielsen prisen, årets dommer og årets official skal indskrives i det nye adm. cir. E1
vedr. hæderstegn og pokaler.
4.11. Ansøgning fra Rødby Gokart Klub (B19-010)
Bestyrelsen har modtaget ansøgning til banefonden fra Rødby Gokart Klub vedr. etablering
af en mekanikerplatform. Bestyrelsen har udbedt sig yderligere information om byggeriet,
samt et samlet budget inkl. klubbens eget bidrag.
5. DASUs vision og strategispor
Bestyrelsen havde en længerevarende drøftelse af status på resultatmålene efter 1. år af
strategiaftale med DIF.
Vi har specielt et problem med fastholdelse af medlemmer og har på nuværende tidspunkt
en fastholdelsesprocent på 82.3 % (2017-2018). Denne problematik kommer vi, sammen
med klubber og udvalg, til at sætte ekstra fokus på i de kommende år.
5.1. Strategiarbejde
5.1.1. Ansøgningsskabelon til DASUs udviklings- og strategipulje
Ture Hansen fremlagde skabelon til fremtidige ansøgninger til DASUs udviklings- og
strategimidler. Bestyrelsen godkendte skabelonen, der vil blive lagt på dasu.dk.
5.2. Strategispor 1 – Organisation og digitalisering
Karsten Lemche orienterede om status på arbejdet i digitaliseringsgruppen. Der har været
afholdt en række møder om mulighederne for digitalisering. Det overordnede mål er en ny
klub- og medlemsportal inden 2020.
5.3. Strategispor 2 – Rekruttering
Projektgruppen for Kvinder i Motorsport har afleveret plan og ansøgning om midler til
igangsættelse af et projekt, der skal skabe opmærksomhed om kvinders muligheder i
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sporten. (B19-004)
Bestyrelsen godkendte planen og bevilligede det ansøgte beløb under forudsætning af, at
der i samarbejde med Bo Skovfoged udarbejdes en kommunikationsstrategi, der kan skabe
opmærksomhed om projektet.
5.4. Strategispor 3 – Fastholdelse
Projektgruppen for klubrally har afleveret plan (B19-005), der er klar til at blive
implementeret. Bestyrelsen takker gruppen for arbejdet.
6. Sekretariatet
6.1. Nyansættelse og omstrukturering
Ture Hansen orienterede om omstrukturering og nyansættelse på sekretariatet.
Blandt ændringerne er, at sekretariatet nu suppleres med en tidligere kending i sporten.
Jacob Nørtoft er pr. 1/1 2019 ansat som sportssekretær for kartingudvalget.
Peter Dyhr fortsætter, men fokuserer nu fremadrettet alene på Dansk Super Kart, DSK.
Ny sportssekretær for banesport bliver Carina Møller, der i forvejen koordinerer
størstedelen af de tekniske reglementer i DASU, herunder altså også for BU. Carina
fortsætter som tidligere med disse samt vognbøger, rallysyn etc.
Fremadrettet skal tidligere sportssekretær for banesport Bo Skovfoged fokusere på at
styrke kommunikationen i og for DASU, ligesom han skal sikre klubudvikling og at nye
sportsgrene forankres i DASU, herunder e-sport, drifting etc. Bo Skovfoged
overtager posten som chefredaktør for Autosport fra Ture Hansen. Morten Alstrup er
fortsat redaktør.
Derudover har Britta Sørensen valgt at stoppe som bogholder i DASU af personlige årsager.
Britta har været ansat på DASUs sekretariat siden 2010 og har sidste arbejdsdag den 28.
februar 2019. Dermed er hun med til at færdiggøre årsregnskabet.
Bestyrelsen ønsker Britta alt godt og takker for indsatsen gennem årene.
7. Sportsudvalg
7.1. Kommissorier
Bestyrelsen vil mødes med sportsudvalgene på udvalgenes næstkommende møder og
drøfte kommissorium og strategi for 2019.
8. FIA-relateret
8.1. FIA e-sport working group
FIA har nedsat en arbejdsgruppe vedr. E-sport i FIA-regi og DASU har fået indvalgt Bo
Skovfoged i den nyoprettede FIA E-sport working group.
8.2. FIA Smart Driving Challenge (B19-011)
Henrik og Ture blev på FIA’s årsmøde præsenteret for et nyt tiltag fra FIA: ”FIA Smart
Driving Challenge”. Vi vil drøfte projektet med vejsportsudvalget på det kommende møde
med udvalget og herefter beslutte om det er noget, vi skal være en del af.
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9. Økonomi
Uffe Madsen orienterede om regnskabsstatus pr. 31.12. Første udkast til årsregnskabet
ligger klar til bestyrelsen den 30. januar. Der afholdes revision i februar og planen er at den
færdige årsrapport ligger klar til bestyrelsen den 20. februar.
10. Eventuelt
I.a.b.
11. Mødekalender 2019 (inkl. dialogmøder)
02-19:
11. marts i Korsør
Dialogmøde (øst/vest) – 14. maj (øst) og 15. maj (vest)
03-19:
11. juni i Middelfart
04-19:
13. august – webmøde kl. 19.00
Dialogmøde (fælles)
11. september – dialogmøde (fælles) - Odense kl. 19
05-19:
6. oktober – heldagsmøde – budget og seminar
06-19:
15. november
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DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION
Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark
Forretningsorden for bestyrelsen
Nærværende forretningsorden er gældende for Dansk Automobil Sports Unions bestyrelse.

1. Arbejdsområde

Bestyrelsens ansvar og arbejdsområde er unionens udvikling og drift, herunder økonomiske, sportslige og
medlemsmæssige anliggender, under ansvar over for repræsentantskabet.

2. Formål

Bestyrelsens formål fremgår af DASU’s vedtægter §9 stk. c.

3. Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsens kompetence i forhold til repræsentantskabet fremgår af DASU’s vedtægter §9.

4. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens hovedopgaver og kompetence fremgår af DASU’s vedtægter §9.
Herudover skal bestyrelsen:
• Ansætte og afskedige unionens daglige leder
• Varetage forhold til myndigheder, DIF, Team Danmark, FIA, FIA NEZ, CIK og EFRA
• Godkende ekstraordinære udgifter samt træffe beslutninger om ydelse af tilskud og støtte
• Forestå indgåelsen af kontrakter med promotorer og andre samarbejdspartnere
• Delegere ovennævnte opgaver helt eller delvist til DASU’s sekretariat, eller andre af bestyrelsen
udpegede personer og udvalg

5. Bestyrelsesmøder

Der udarbejdes mødeplan for bestyrelsens 6 årlige ordinære møder, og min. 2 dialogmøder med klubberne.
Mødedatoer og tidspunkter aftales for et år ad gangen.
DASU’s formand kan i samråd med næstformanden indkalde personer uden for bestyrelsen til deltagelse i
bestyrelsesmøder, under de relevante punkter på dagsordenen.
Bestyrelsesmøderne ledes af DASU’s formand, og i dennes fravær af næstformanden.

6. Mødeindkaldelse og dagsorden

Generalsekretæren er ansvarlig for, at der udsendes mødeindkaldelse og dagsorden senest 7 dage før
mødet.
Eventuelle indstillinger, beslutningsgrundlag og bilag til dagsordenen lægges på Podio under det respektive
møde. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen. Sagen skal være
unionens sekretariat i hænde senest 10 dage før det pågældende møde.

7. Referat

Efter mødet udarbejder sekretariatet et beslutningsreferat. Dog kan, hvis det ønskes, enkelte medlemmers
standpunkter refereres. Referat udsendes til godkendelse hos mødedeltagerne.
Referatet godkendes af bestyrelsen, inden det offentliggøres i henhold til gældende regler herfor.
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DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION
Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark
8. Information

Det påhviler bestyrelsen at sikre god intern og ekstern information om bestyrelsens arbejde, beslutninger,
afgørelser og aktiviteter.
9. Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden kan ajourføres en gang årligt i forbindelse med første møde umiddelbart efter
repræsentantskabsmødet.
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Ønskede mesterskaber Rally 2019
DM
DIF mesterskaber:
Dansk Super Rally (generelt mesterskab)
Danmarksmesterskaber:
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 9
R2 Super Rally Cup
R1-mesterskab
Klubrally
Danmarksmesterskaber:
KR1
KR2
KR3
KR4
KR5
KR6
KR7
KR8
DM for hold
Historisk rally
Et danmarksmesterskab i hver af følgende klasser:
Klasse 11: Gruppe 1, 2, 4, N, A og B 0-1300 ccm
Klasse 12: Gruppe 1, 2, 4, N, A og B 1301-1600 ccm
Klasse 13: Gruppe 1, 2, 4, N, A og B 1601-2000 ccm
Klasse 14: Gruppe 1, 2, 4, N, A og B 2001

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 Standard
Folkerace Super
Folkerace Junior
Folkerace Ladies
Banesport, asfalt
DIF-danmarksmesterskab
Formel 4
Danmarksmesterskab
Formel 5
Yokohama 1600 Challenge
Yokohama Super Cup
Historisk -65 TC
Historisk -65 GT
Historisk -71, 0-1300
Historisk -71, 1300+
Historisk -76/81/90
Historisk Formel
Special Saloon Car
Youngtimer 1
Youngtimer 2
Youngtimer 3
Youngtimer Classic
Super GT (Promotor)
Øvrige klasser, ikke danmarksmesterskab

Danish Thundersport Championship (promotor)
Danish Endurance Championship (promotor)
Legends Cup (promotor)
DS3 Cup (promotor)
Super Seven Racing
Arion Racing
Aquila Synergy Cup (promotor)

Streetrace
Forhjulstræk uden tryk
Forhjulstræk med tryk
Baghjulstræk uden tryk
Baghjulstræk med tryk
4x4
Amerikanerbiler u/ power adder
Amerikanerbiler m/power adder.
Dieselbiler

Dragracing
Modified Street
Pro ET
Extreme Street

KARTING
DIF Danmarksmesterskab: OK og KZ2.
DASU DM: CadeT Mini, CadeT Junior, OK Junior.
Regions mesterskaber:
Region Jylland-Fyn Syd, Jydecup.
Region Jylland Nord, Kart Cup Nord.
Region Sjælland, Sjællandsmesterskabet.
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MRC
Sommersæson 2019 Danmarksmesterskab:
1/8 Offroad
Buggy
Truggy
E-Buggy
Onroad
EL- Klasser:
1/10 Touring Cars Modified
1/10 Touring Cars Super Stock
1/10 Touring Cars Stock (Kun som Cup klasse)
1/8 GTE
Brændstofklasser:
1/10 IC Track
1/8 IC Track
1/5 Touring Car
1/5 GT
Vintersæson 2019/2020: Danmarksmesterskab
1/12
F1
1/10
1/10
1/10

bane
Touring Cars Modified
Touring Cars Super Stock
Touring Cars Stock (Kun som Cup klasse)
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VEJSPORT

DIF-Danmarksmesterskaber
Bilorientering - M-klassen
Bilorientering - Hold-DM for klubhold
Danmarksmesterskaber
Bilorientering - A-klassen
Bilorientering - B-klassen
Bilorientering - C-klassen

