
 
 
 
 
 
 
Referat fra Kartingudvalgsmøde 07/19 
08. oktober 2019 
 
 

Deltagere:  Per Simonsen, Flemming Adrian, Peter Hansen, Kim D. Jensen, Mogens Andersen 
 

Deltagelse fra bestyrelsen: Harry Laursen 
 
Referent:  Emilie S. Holmgaard 
   

Side 1 af 2 
 

 
 
1) Dagsorden: 
 
2) Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt som foreligger. 
 

3) Promotor-aftale v. Kim Dam 
 
Kim Dam var inviteret til møde med KU for en dialog omkring evt. Promotoraftale eller 
selvstændig X30-afvikling. 
Kim Dam oplyste, at der pt. var fremgang i X30-deltagere, primært i Jylland. KU vender 
tilbage med deres beslutning. 
 

4) Rotax-sager  
 

KU behandlede manglende overholdelse af reglement 6 samt gennemgik 
dommerrapporter fra 2 Rotax-løb. Det undersøges hvilke sanktioner dette vil medføre over 
for de to implicerede løbsledere. Der er i det ene tilfælde indhentet yderligere oplysninger 
fra løbslederen og i det andet skal der indhentes flere oplysninger fra dommeren i 
forbindelse med dommerrapporten. 
 

5) Dækaftalen 
 
Der er en oversigt over dæktilbud under udarbejdelse og samtidig er Peter Dyhr og 
Flemming Adrian udpeget til at stå for dæktesten sammen med de udvalgte kørere, som 
er indstillet af Peter Dyhr. 
 
Oversigten og dæktesten skal ligge til grund for valg af dæk-leverandør for den 
kommende periode. 
 
Efter 2019 burde proceduren for test af dæk ændres – processen skal sættes i gang 
allerede i foråret. Udbuddet burde ligeledes sendes ud allerede i marts/april-måned. 
 
Deadline for offentliggørelse af dæk-leverandør: 1. november 2019. 
Udvalget ytrer ønske om at udskyde offentliggørelsen af leverandør til d. 15. november. 
 
Derudover drøftes det, om info vedr. dækaftale-detaljer flyttes fra reglement 6 til 
cirkulæret. 
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6)  Ansøgning om dispensation 
Normalt gives der ikke dispensation i denne type af sager. 
  

7) Økonomi – hvordan ser budgettet ud til dato? 
KU udtrykker manglende viden vedr. deadline for indsendelse af forespørgsler til 
udviklingsbudgettet d. 23. september. Hvor finder man disse informationer? 
 
Peter Hansen sender mail til Ture ang. overblik over budget 2019. 
 

8) Opfølgning på plan sendt til bestyrelsen 
Er den fremlagte plan for DSK blevet behandlet af bestyrelsen? Svaret er nej. 
 
Der er ikke en decideret strategiplan i forbindelse med punkt 5 i kommissoriet. KU 
kommer med et oplæg herom. 
 
Der skal ske ændringer i forhold til kommunikationen 
udvalget/klubber/sekretariatet/bestyrelsen imellem. Udvalget bør i højere grad benytte sig 
af tilgængeligheden af sekretærbistand. 
 
Der skal skrues op for meddelsomheden og gennemsigtigheden hvad angår alt fra 
henvendelser fra kørere til udvalgssager og overholdelse af deadlines. 
 

9) Opfølgning på dialogmøde 
Der er referat på vej. 

 
På dialogmødet blev der udtrykt kritik af kalender-cirkulæret, primært omhandlende 
indsendelse af løbsansøgninger, hvor der forlanges for meget dokumentation. Dette 
revideres og kommer med i en opdateret udgave i forbindelse med udgivelsen af 
reglement 6 for 2020-sæsonen. 
 
Opfølgning på revidering af det nye kalender-cirkulære: cirkulæret skal godkendes af 
bestyrelsen. Gerne så det kan sendes ud med reglement 6 d. 15. november. 
 
Derudover efterspørger klubberne generelt færre begrænsninger. 
 

10)  Banesyn – ny bane 
Der skal søges om dannelse af klub, som behandles på repræsentantskabsmødet. 
 
Sportssekretæren kontakter ansøger ang. indsendelse af optegninger over banen + 
informere om prisen og omstændighederne for et banesyn. 
 

11)  Reglementsændringer 
Peter Hansen får de sidste rettelser og tilføjelser færdig senest torsdag d. 10. oktober, så 
disse kan gennemgås af udvalget inden de sendes ud til klubberne. 
 
Kalender-cirkulæret skal tilføjes i reglementet. 


