Dagsorden for Kartingudvalgsmøde 06/19
03. september 2019 (Skype)
Deltagere:

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

Afbud fra bestyrelsen: Harry Laursen
Referent:

Kim D. Jensen

1)

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt som foreligger.

2)

Rotax Nordisk Mesterskab

Afvisning af deltager
• Jf. dommerrapporten fra Rotax Nordisk Mesterskab blev en deltager afvist start til
dette løb med begrundelsen, at han ikke var medlem af Rotax-kørerforening.
KU kan konstatere, at der IKKE er en sådan forening, og at der heller ikke er
andre deltagere der på dagen var medlem af omtalte forening.
• Løbslederrapporten er ikke udfyldt af løbslederen, hvilket ikke er acceptabelt og
samtidig er der intet oplyst om afvisningen af en deltager.
• Løbslederen skal dokumentere, hvorfor køreren er blevet afvist deltagelse i løbet
samt hvilken kørerforening der henvises til. Løbslederen kontaktes for yderligere information, da alle med gyldig licens har ret til at deltage i løb i DK, samt ingen andre deltagere i dette løb var medlem af en kørerforening.
3) Reglement 1 + 6 (forslag til ændringer m.m.)
Rookie-licens (reglement 1)
• Forslag om en eller anden form for rookie-licens (mærke) tages op på klubdialogmødet i oktober.
• Forslaget kunne være, at 1. år man har en K-licens, er man rookie (kan evt. markeres med anden farve eller andet).
Præcisering af regnvejrssetup
• Formulering omkring regnvejrssetup tilføjes i reglement 6.
Classic Karting
• Classic Karting er kommet for at blive; klubberne og initiativtagerne til disse klasser
skal udarbejde forslag til lovliggørelse af disse løb.
Gentleman-klasse OK
• Emnet tages med på klub-dialogmøde til d. 6. oktober.
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Miniput-motor
Ved 5 år er Honda-motoren stadig valget, men der åbnes op for at der ved 6 år måske
kan bruges Blue Wind? Dette tages op på dialogmødet.
Kalender-cirkulære (behandles separat)
Gennemgang og godkendelse af nyt kalender-cirkulære, der udsendes til klubberne
inden dialogmødet.
4) Kalender-cirkulære
Der har i den forløbende sæson været forskellige uenigheder vedr. tildeling af løb og
hvordan disse tildelinger behandles. Derfor har KU udarbejdet et kalender-cirkulære
hvori det beskrives hvad der er regler og praksis ved løbsansøgninger. Dette udsendes til klubberne inden kalendermødet.
5) Dialogmøde
• Forberedelse til mødet og fordeling af opgaver, præsentation af kalender-cirkulære
(fremsendes til klubberne inden mødet).
• Indbydelse udsendt, der var dog personer på maillisten som IKKE var klubrepræsentanter, disse er nu slettet og de manglende tilføjet således det er de rigtige
personer der bliver inviteret.
• De personer der ikke var tiltænkt indbydelsen tilskrives at det var en fejl
• Dialogmøde-oplæg rundsendes til KU-medlemmer for evt. kommentarer.
6) Kartingseminar
• Dato og sted for afholdelse besluttes inden udgangen af oktober 2019, og indhold
til dette seminar sker bl.a. ved spørgeundersøgelse ved klubberne.
• Informeres om dette til dialogmødet og dato fastsættes i vinterperioden, formodentlig midt januar 2020.
7) Kalendermøde
Fastsættelse af DSK-datoer og afholdelse af kalender-møde
• Fastlæggelse af DSK-løb
• Opfordring til klubber om indsendelse af kalender-ansøgninger senest 15. oktober
2019 kl. 12.
• Efterfølgende vil der blive indkaldt til kalender-møde den 29. oktober 2019 kl.
17:00 på Fjelsted Skovkro.
8) Evalueringsmøde med OTK
• Dato for evalueringsmøde med OTK og bestyrelsen samt dagsorden fastsættes.
Formanden forsøger at få det i stand, da det er vigtigt at få afholdt inden indgåelse
af ny dæk-aftale, hvis der er ting der skal med i den aftale (deltagere fra KU, formand og næstformand).
• Der er pt. dialog med OTK og bestyrelsen om at finde en dato.
9) Banesyn
• MNJ har henvendt sig vedr. opgradering til grad C, da de har fået tildelt et KartCup
Nord. Der afholdes banesyn i næste uge den 10. september efter aftale.
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10) DSK
Møde med bestyrelsen
• Der har den 27. august været afholdt møde med bestyrelsen om fremtiden for DSK
med deltagelse af DASUs formand, generalsekretæren, KU og den DSKansvarlige. Bestyrelsen bakker fuldt ud op omkring DSK, på visse betingelser; bl.a.
ønsker bestyrelsen et øget bidrag at tilmeldingsgebyret tilfalder DSK, samt at der
skal laves en plan for hvorledes klubberne involveres mere i både DSK, men også
generelt i at føde flere deltagere ind i løb. Generalsekretæren viste også en oversigt over hvilke klubber der bidrager til DSK med deltagere og bestyrelsen forespurgte, om det også kunne være en del af et udvælgelseskriterie når der skulle
tildeles DSK-løb.
• Bestyrelsen ønsker at KU udarbejder en plan for involvering, tildeling og udrulning
af klubberne senest den 22. september.
DSK-styregruppe
• Der er for det nye set-up for DSK udpeget følgende styregruppe: Peter Hansen,
Kim D. Jensen, Peter Dyhr, herudover er der i oplægget til bestyrelsen foreslået
følgende: 1 repræsentant for kørerne, 1 repræsentant for DSK-klubberne, 1 repræsentant for erhvervsklubben, der forventes opstartet omkring DSK. Dette arbejdes der videre med.
• Det forventes at afholde første møde i den nye styregruppe i uge 39.
11) DKM-styregruppe
• På et møde i Rødby mellem Rødby, Bestyrelsen, KU og DKM blev der lagt op til at
der skulle nedsættes en styregruppe for afviklingen af et DKM i Rødby, da dette
kan blive et ret stort arrangement og ideen bag det var at gøre dette til hele Danmarks løb, således der kunne trækkes på ressourcer fra hele landet.
• Klubben har tilkendegivet at de ønsker at klare opgaven selv, hvilket KU har taget
til efterretning.
12) Opstart af Gå til Gokart-projekt i ASK Hedeland
• ASK Hedeland har via KU-Formanden fremsendt kommentar vedr. KU’s tilbagemelding på projektet ”Gå til Gokart” omkring 3 punkter, hvor ASK Hedeland ikke
var helt enig med KU om deres ”begrænsninger”. KU behandlede punkterne og informerer ASK Hedeland om KU’s beslutning, der på alle punkterne imødekommer
ASK Hedelands ønsker, dog ikke til fulde.
• KU undskylder samtidig over for klubben den alt for lange sagsbehandlingstid.
13) Eventuelt
• Årshjul
• Der udarbejdes et årshjul med relevante datoer, således der er et fuldstændigt
overblik over ”vigtige” datoer for KU og klubberne.
• Næste møder:
• Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 17:30 Fjeldsted Kro
• Fredag den 15. november 2019 i forbindelse med Repræsentantskabsmødet

