Referat for Kartingudvalgsmøde 03/19
29. april 2019
Deltagere:

Flemming, Peter, Kim

Afbud:

Per, Mogens

Referent:

Jacob Nørtoft.

Bestyrelsen: Harry Laursen

1)

Godkendelse af dagsorden
a)
Godkendt

2)

Dansk Superkart
a)
Opfølgning på 1 afdeling. KU er ikke tilfreds med antallet af deltagere til et ellers rigtig godt
afviklet løb, der skal arbejdes på at skaffe flere deltagere til næste afdeling og på sigt flere
deltagere generelt, og hvis ROK ikke kan stille med de fornødne antal kørere, må der kigges på
andre ”klasser”
b)
Strategi og plan frem til næste afdeling (og videre frem)
Der skal arbejdes på et setup og en strategi der både på kort men også lang sigt giver flere
deltagere til DSK, og DSK skal markedsføres som et toparrangement med deltagere af bredden
og nogle at DK’s bedste kørere i en god blanding.
Der blev også snakket om der ville give mening at opdele klasserne i A- og B-kørere, der i
princippet kunne køre deres egen serie i selve afviklingen, så nye breddekørere har deres eget
mesterskab i mesterskabet. KU forsætter drøftelsen af dette
Det blev besluttet efter en afstemning blandt kørere, at OKJ/OK fremover kun får hhv. 5 og 6
dæk til rådighed i en DSK-weekend og samtidig var der enighed om at indføre en ”Gentlemanklasse” i KZ
c)

3)

4)

Koble ATK på Dansk Super Kart
i) Velafviklet ATK Academy-arrangement med positiv stemning blandt de 22 deltagere. Efter
arrangementet er der fortaget en rundspørge blandt deltagerne, og deres feedback vil
blive brugt frem mod det næste arrangement.
ii) Det blev drøftet hvordan ATK eventuelt vil kunne kobles på DSK som et tilbud til nye
kørere og andre der gerne vil have faglige og praktiske inputs henover et DSKarrangement. Mulighederne herfor drøftes videre på næste KU-møde.

Kurser
a)
Opdatering på kursusudvikling.
i) Flemming/Peter blev udpeget til at være KU-kontaktpersoner på kursusområdet, så de i
samarbejde med DASUs uddannelsesansvarlige (Kim Skovholm) og nuværende undervisere
kan arbejde på fremtidige kurser.
Kartingcirkulære

Side 2/2

a)

5)

6)

kartingprotokol 03/19

Procedurer i forhold til ændringer i cirkulærer
i) Cirkulæreret er på det tekniske plan nu tidssvarende. Dog er KU blevet gjort opmærksom
på, at flere henvisninger ikke længere er retvisende, hvorfor disse vil blive opdateret
hurtigst muligt. Ligeledes aftales at der indsættes enten vandmærke eller fodnote med
version samt dato på hver enkelt side.

Samarbejde i KU
a)
Informations- og kommunikationsflow
i) Procedure i forbindelse med henvendelser og svar drøftes. Det aftales, at KU-medlemmer
så vidt muligt skal henvise til at formelle henvendelser går gennem sekretæren.
ii) Ansvarsfordeling ok. Dialog om informations- og kommunikationsflow. Lidt strammere
selvkontrol med hvad der bliver meldt ud fra enkeltpersoner. Henvendelser videresendes
til JN som søger svar fra KU og derefter svarer på henvendelsen.
iii) KU vil optimere kommunikationsflowet, så der ikke er sager/ansøgninger mm. der ligger i
længere tid hvilket kan være uheldig for den enkelte klub
iv) KU skal efter hver ”uheldig” sag tilsikre og lære af dette, så vi undgår gentagelser til gavn
for både klubber og KU
Samling af Klubberne i Danmark
i) Det aftales at der planlægges dialogmøder henholdsvis i Øst og Vest. KU deltager med
passende antal medlemmer i begge, og vil melde dato og øvrige detaljer ud snarest.

7)

Siden sidst
a)
Arbejdsgrupper (Kim)
i) Et oplæg til arbejdsgrupper under KU blev fremlagt, og det aftales at KU kommer med
input og kommentar frem mod næste møde.
b)
Forhandlerlicensstruktur (Peter)
i) Det undersøges om indehavere af forhandlerlicens kan promoveres mere på hjemmeside,
og eventuelt gennem andre kanaler.

8)

Henvendelser
a)
Henvendelse vedrørende bremseklodser
i) PH sørger for endelig afklaring
b)
Godkendelse af bane på Bornholm, inden 13 juni
i) Banen bliver bedt om at fremsende materiale og dokumentation, hvorefter Flemming vil
tage over og godkende banen.

9)

Eventuelt
a)
Udarbejdelsen af udbudsmaterialet for en ny dækaftale påbegyndes af Peter & Kim
b)
Peter Hansen finder og fremsender årshjul for KU til Jacob
c)
Kim er påbegyndt arbejdet af en håndbog målrettet de danske kartingklubber med
arbejdstitlen ”Den gode klub”
d)
Der blev diskuteret et forslag til at man for hvert KU møde åbnede op for en dialog med
Klubber/Medlemmer der havde/har noget på hjertet således der ved hvert møde kunne
bruges de første 30 min. til en dialog med disse, KU arbejder videre med dette forslag
e)
På næste møde skal der laves status på KU’s budget.

