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KU referat 01 – 26. november 2019 

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen godkendes som den foreligger.

3. Oplæg v. Thor Lindenskov – Karting High Performance Brake Pads
Thor Lindenskov indsendte ansøgning tilbage i april 2019 om godkendelse af bremseklods fra SBS
til DSK- og DM-reglementet.

Agendaen er at gøre karting billigere i DK. 

Bremseklodserne er ikke homologeret og dette er lidt af et problem, da der kun køres med 
homologerede karts i DSK. 

KU takker TL for input og ansøgningen, og arbejder videre med mulighederne og vender tilbage til 
TL, hvis der findes en løsning 

4. Velkommen til det nye KU-medlem, Peter Laubjerg
Formanden byder velkommen og Harry Laursen fra DASU’s bestyrelse informerer om retningslinjer
fra DIF og DASU. Beretter om brugen af kommissoriet for Kartingudvalget.
Emilie fremsender et udkast til en evt. forretningsorden til gennemlæsning i udvalget.

5. DSK
Peter Dyhr havde ikke mulighed som planlagt at deltage i KU mødet, men PD har sendt
indkaldelse til DSK-møde ud til klubberne. Der afholdes DSK-møde den 15-12-2019 i Vejle.

6. Kurser
Peter Dyhr er i gang. Datoer og kurser er planlagt, men der mangler et budget for disse. Kurserne
skal koordineres med DASU’s uddannelsesansvarlige, Kim Skovholm, der samtidig offentliggører
disse på DASU’s hjemmeside.

7. 24H Klub Seminar
KU udsender ønske om input fra klubberne – feedback, forslag og kommentarer til indhold på det
planlagte weekendseminar.

Seminaret afvikles d. 1.-2. februar 2020. fra kl. 12:00 til kl. 12:00. 

Evt. emner til weekenden vil blive sendt ud medio januar. 

Kim har nogle tanker vedr. afviklingen af seminaret, bl.a. brugen af arbejdsgrupper. Der vil komme 
mere info, når vi nærmer os seminaret. 

Deltagere: Kim D. Jensen, Per Simonsen, Peter Hansen, 
Flemming Adrian og Peter Laubjerg 
Fra bestyrelsen: Harry Laursen 
Referent: Emilie S. Holmgaard    Udgivet: 11-12-19 
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8. Rotax Reglement 2020 
Kim sender KU’s kommentarer til de fremsendte Rotax-dokumenter til generalsekretæren. 

9. Henvendelse fra Kim Dam angående X30 
Kim Dam er kommet med en indsigelse vedr. afvisningen af den fremsendte ansøgning. 

Grunden til afvisningen er beskrevet i en tidligere mail til Kim Dam fra DASU og samtidig har KU 
endnu ikke modtaget dokumentation af aktiviteten indenfor X30. Både før og under mødet var der 
opfordring til at der blev fremsendt resultatlister fra løb med fremhævelse af X30-kørere. 

Udvalget har endnu engang diskuteret henvendelsen og har ikke ændret holdning. 

Udvalget siger tak for henvendelsen, men det bliver ikke til en aftale i denne omgang. 

Udvalget opfordrer dog KD til selv at tage kontakt til klubberne der afvikler JFM/Jydecup for at få 
en særskilt klasse for X30 i stedet for som nu at de deltager i DASU Senior. Dette var ligeledes et 
ønske fra KD og KU forventer en positiv modtagelse af dette i klubberne, hvis deltagerantallet er 
som beskrevet. 

Emilie tilskriver KD om dette. 

10. Mesterskaber 2020 
Hvilke mesterskaber ønsker KU udskrevet? 

DASU’s bestyrelse er informeret om, at KU søger om 3 DASU DM til følgende klasser: Cadett Mini, 
Cadett Junior og OK Junior, samt 2 DIF-mesterskaber: OK og KZ2. 

11. Dæk-aftale samt information om denne 
Se punkt 17.3. 

12. Information om motor for 2020 
Der er kommet en ny CIK-motor (60cc). KU fastholder dog tidligere indgået aftale om nuværende 
Motor homologering frem til og med 2020. 

KU besluttede også i 2020 at fastholde Honda-motoren til Miniput. 

13. Henvendelse fra SAK 
Denne henvendelse vil blive taget op på weekend-seminaret i begyndelsen af 2020. 

14. Behandling af licens-sager 
Der har været to dispensationsansøgninger og de er begge blevet afvist. 

KU er blevet gjort opmærksom på, at Vojens har ladet deltager køre i deres løb GP-Vojens på en 
grundlicens hvilket ikke er tilladt jf. Reglement 6 § 61.301. Vojens indstilles til en bøde for 
overtrædelsen. 
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15. Behandling af Rotax-sager 
Der har ved flere lejligheder været overtrædelser af Reglement 6 i flere Rotax- løb og der har 
været flere indsigelser omkring disse. KU arbejder på indberetning af dette til Disciplinærudvalget 
med forslag til straf for overtrædelserne.  

16. Mødekalender frem til sommeren 2020 
Der vil være KU-møder den 2. mandag hver måned. Det første møde finder sted d. 13. januar 
2020. 

17. Eventuelt 
17.1 DSK møde 
Den nye styregruppe for DSK vil hurtigst muligt afholde et møde med Peter Dyhr for planlægning 
af 2020 sæson m.m. 

17.2 Referat fra kalendermødet 
Klubberne rykker for svar vedr. info om DSK-afvikling. Der vil komme et separat skriv fra udvalget 
med detaljer vedr. DSK snarest muligt. 

17.3 KU Nyhedsbrev 
Formanden vil udsende et nyhedsbrev til klubberne vedr. aktiviteter planlagt af udvalget (dette vil 
samtidig komme på samtlige platforme – sociale medier, DASU.dk, m.fl.). Dette nyhedsbrev vil 
bl.a. indeholde nærmere oplysninger om dækaftalen. 

 

 

Næste KU-møde vil finde sted mandag d. 13. januar 2020. 
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2019 – 2020 Kartingudvalgets arbejds- og ansvarsfordeling: 

 

 

 

 

Formand Kim D. Jensen(KDJ) 
Næstformand Peter Hansen (PH)  
Kontakt til promotorer Peter Hansen (PH)  
Banesyn Øst Flemming Adrian (FA) 
Banesyn Vest Per Simonsen (PS) 
Budgetansvarlig Formanden  
Dommerrapporter Flemming Adrian (FA) 
Løbslederrapporter Per Simonsen (PS) 
Forhandlerkontakt DSK Kim D. Jensen (KDJ) 
Kalenderansvarlig Per Simonsen (PS) 
Kontakt til Eliteudvalget Kim D. Jensen(KDJ) 
Kontakt til FIA/CIK Peter Thornemann (PT) 
Kontakt til NEZ Peter Thornemann (PT) 
Licensansøgninger Peter Hansen (PH) 
Godkende tillægsregler Per Simonsen (PS) 
Hjemmeside/IT/Facebook Kim D. Jensen (KDJ) 
Reglementsansvarlig Peter (PH) + Peter (PL) 
DSK Styregruppe Peter (PH) (Formand)/Kim (KDJ) 
Dommerkoordinator Peter Dyhr (PD) 
Løbsansøgninger Per Simonsen (PS) 
Kursussektionsleder Peter Laubjerg (PL) 
Sekretær Emilie S. Holmgaard (EHO) 
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