Referat fra Kartingudvalgsmøde 01/19
26. februar 2019
Deltagere:

Per, Mogens, Flemming, Peter, Kim

Afbud:
Referent:

Jacob Nørtoft.

Bestyrelsen: Harry Laursen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt som foreligger.

2.

CIK-løbsansøgning 2020
Kartingsekretæren sender brev fra CIK ud til klubber til info samt hvis der ønskes et sådant
løb

3.

Brev fra klubber til Bestyrelsen
GGK, AGK, SKK, VVK og MSS har indsendt brev til DASU’s bestyrelse vedr. manglende
information, manglende kursusafholdelse, kalenderfordeling af løb. KU behandlede brevet
og tager indholdet til efterretning. En af årsagerne til manglende information samt
manglende afvikling af kurser, er manglende afklaring af DSK- og kursusansvarlig.

4.

Reglement, administrative cirkulærer
1. Rettelser:
Rettelse af DASU Junior. 67.108
Rettelsesblad til DASU Junior, samme tekst som under DASU Senior:
”Alle motorer efter producentens motorhomologering/datablad”
2. Kartingdæk OK-junior (mail fra Racing-motor)
Brev fra Racing-motor omkring CIK-dæk til OKJ. KU har noteret sig indholdet, men DSK
kører ikke med CIK-dæk, da der er lavet en dækaftale i forbindelse med et DSKsponsorat som er alle bekendt.
3. Kartingsportens cirkulære 2019
KU godkendte rettelser til kartingsportens cirkulære banereglementet for 2019

5.

Kalender
1. Løbskonflikter
A. Rotax-løb den 4-5 maj – LUG, AGK har indsigelser og kan derfor ikke
godkendes af KU, da det er aftalt, der kun kan køres et løb i øst og et i vest
B. Rotax løb den 29-30 juni. GGK, AGK har indsigelser og kan derfor ikke
godkendes af KU da der er aftalt der kun kan køres et løb i øst og et i vest
C. TMSK tilbyder at afholde Rotax Max d. 20-21 april og Kart Cup Nord d.4 Maj.

6.

DSK og Academy 2019
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1. Møde med bestyrelsen
KU har afholdt møder med bestyrelsen, hvor DSK-afvikling og budget har været oppe
at vende og der er aftalt en plan for hvordan man kommer videre, KU tager
bestyrelsens input til efterretning.
2. Nyt revideret budget
DASU’s bestyrelse har afholdt møde vedrørende DSK, og bestyrelsen har godkendt det
reducerede budget på kr. 307.500, - og samtidig skal den afviklingsansvarlige lave
regnskab efter hver afdeling, så der er løbende overblik over økonomien.
Med hensyn til DSK 2020 skal KU udarbejde plan og budget for afvikling samt hvordan
klubberne blive mere involveret i afviklingen, evt. også med en anden fordeling af
indtægter
KU accepterer det reviderede budget
3. Race Academy 2019
DASU har ansat Peter Dyhr bliver samtidig ansat til afvikling af Race Academy.
Behandling af brev for BGK vedr. datoer for Race Academy blev behandlet og datoer
ligger fast som besluttet tidligere.
7.

Kursusafvikling 2019
KU beslutter, at hvor det er muligt, udstedes en adm. forlængelse. Der arbejdes videre på
evt. i samarbejde med DSK at få nye frivillige igennem de nødvendige kurser. KU leder
stadig efter en kursusansvarlig, der vil tage hånd om det.

8.

Fremtiden for dansk karting
1. Visionsgruppe
Der indkaldelse snarest til genstart af den allerede nedsatte arbejdsgruppe, der skal
færdiggøre arbejdet som de startede i sommeren/efteråret 2018
2. Karting-kommissorium 2019
Ture har fremsendt opdateret 2019-kommissorium for KU som tages til efterretning

9.

Eventuelt
1. Støjmålinger
Nye måde at måle støj på undersøges, SKK laver de første forsøg, herefter deles
resultaterne.
2. Behandling af mail fra Casper Skov Andersen vedr. KZ2 Mesterskab
”Modtager vinderen af det samlede DSK-mesterskab i klassen KZ2 den officielle DIFmesterskabsplakette?”
KU’s var: Nej det er kun vinderne af DM
3. Emner fra dommerseminar
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A. Der har været mangel på samaritter til løb, dette vil betyde at et løb ikke kan
afvikles.
B. Ambulanceberedskabet skal følges
C. Vægten kontrolleres inden tidtagning af dommeren og løbslederen, og der
ophænges et dokument på denne kontrol. Ikke efterfølgende på opfordring
fra eks. deltager eller andre. Ved kontrolvejning af
karten "SKAL" køreren "STÅ I SÆDET" for at vægten kan godkendes
D. Dommeren kan og må kun have en opgave til et løb = dommer
4. KU-møder afvikles op til sommerferien sidste onsdag i hver måned:
•
•
•
•

Den 27-03-19
Den 24-04-19
Den 29-05-19
Den 26-06-19

