Dagsorden for Kartingudvalgsmøde 04/19
18. Juni 2019
Deltagere:

Mogens, Flemming, Peter, Kim, Per

Afbud:
Referent:

Jacob Nørtoft.

Bestyrelsen: Harry Laursen

1) Godkendelse af dagsorden
i) godkendt
2) Dansk Super Kart
a) Kort gennemgang at status, evaluering er skubbet til selvstændigt møde
i) Positiv udvikling i deltagerantal, og god feedback i de enkelte løbs evaluering.
ii) Behov for flere officials, det er svært at få frivillige gennem de afviklende klubber.
iii) Der afvikles et separat DSK-møde efter DSK i Rødby, hvor der følges op på status, økonomi
mm. Hans Bruun og Henrik Møller-Nielsen skal inviteres til mødet.
3) Afrunding og afslutning af Nysum-sag i fælles forum.
i) Sagen omkring banesyn i Nysum tidligere på året fik et uheldig forløb, hvilket KU beklager,
Det samlede KU’s beslutning om hvorledes sagen skulle takles kom til at fremstå som Per
Simonsens egen beslutning, dette var på ingen måde tilfældet. Sagen er lukket og som
aftalt med MNJ er ovenstående lagt bag os og vi kigger nu fremad.
4) Dækaftale
a) Gennemgang af Kims forslag,
i) KDJ har opdateret tidligere udbudsmateriale med de nye input, alle fremsender
kommentar inden udgangen af uge 26.
b) Lav en plan samt deadline for offentliggørelse af udbudsmateriale
i) Udbudsmateriale ligger som sag i Podio, og der er mulighed for feedback og
rettelsesforslag til og med den 26 juni. Det endelige udbudsmateriale vil være tilgængeligt
på DASU hjemmeside snarest derefter, og de registrerede kartforhandlere vil få det
tilsendt.
5) Opfølgning på arbejdsgrupper

Side 2/3

kartingprotokol 03/18

a) Input til indhold, struktur samt formål
Der er udarbejdet et oplæg til forskellige arbejdsgrupper, der kan tilknyttes til KU, ideen er at
få flere involveret i vores sport og give input til denne
b) Udpege en eller flere ansvarlige for arbejdsgrupperne
i) Frist til den 26 juni til at komme med ønsker til hvilke arbejdsgrupper man ønsker at være
involveret i, efter dette planlægges hvilke grupper der kan startes op og hvem der skal
deltage i disse, samt udarbejdelse af endelig kommissorium for de enkelte grupper
6) Henvendelse vedr. bremseklodser
i) KU henstiller til at der i CIK-klasser skal køres med CIK-homolegerede bremseklodser jf. CIK
7) Præsentation af visioner for kartingsportens fremtid.
i) Oplægget er blevet præsenteret, og KU vil frem mod næste møde komme med input til en
endelig version der vil blive præsenteret i forbindelse med dialogmøderne med klubberne.
8) Status på dialogmøder
i) Der bliver holdt et centralt på Fyn i august, hvor den fremtidige retning for dansk karting
vil blive drøftet. En endelig invitation bliver rundsendt til klubberne samt lagt tilgængelig
på DASU hjemmeside snarest.
9) Status på KU-budget
a) Ser okay ud, men fejlbogføring, der skal rettes til af Rene.
10) Status på ”den gode klub koncept”
i) Pt sat på standby.
11) Rotax henvendelse
DASU’s bestyrelse har modtaget et brev fra Rotax Danmark dateret 16. juni 2019 hvor Rotax Danmark
påklager afvisning af optagelse af et nyt løb den 29-30 juni 2019. Bestyrelsen har videresendt denne
klage til KU som har behandlet sagen.
MKK har i en mail til Jens Færgemann den 30. maj oplyst, at de gerne vil overflytte deres løb til MSS,
Hertil får MKK svaret at en klub IKKE kan overdrage en løbsdato til en anden klub.
MSS fremsender den 30. maj ansøgning om optagelse at et løb på kalenderen (det løb MKK skulle
have afviklet) Denne ansøgning bliver ikke godkendt med henvisning til at et stort flertal af klubber på
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kalendermødet var enig om at der IKKE måtte være 2 åbne løb i samme weekend i samme landsdel
(øst/vest) Ydermere har KU modtaget indsigelse fra en klub omkring dette.
KU har derfor valgt at følge tidligere beslutninger om at:
1. Der må ikke afvikles 2 åbne løb i samme landsdel samme weekend
2. Hvis en klub har indsigelse omkring optagelse af et nyt løb på kalenderen,
skal det lægges til grund for optagelsen
KU fastholder derfor den tidligere beslutning om ikke at optage ansøgte løb på kalenderen.

