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KU-møde 2, mandag d. 13. januar 2020 
 
Gæst: Henning Holm Sørensen 
Mødet blev indledt med en orientering vedr. mulighederne for ændring af reglerne for 
støjmåling. 
 
I forbindelse med udvidelsen af Søndersø var Henning stødt på en ny måde at måle støj 
på. Ved den nye bane ved Kærbygaard, hvor der normalt beregnes 100% 
fuldgasanvendelse, var der i deres godkendelse 60% fuldgasanvendelse.  Henning søger 
derfor om et beløb af KU til at igangsætte en sådan undersøgelse til gavn for hele 
kartingsporten og tilbyder samtidig at agere bindeled DASU og myndighederne imellem. 
 
Indlæg omkring støjberegninger fra Henning (SKK) 

• Nyt anlæg på Fyn godkendt med 60% fuldgasandel, hvor normalen er 100% 
• Kærbygaard har fået lov til 60% fuldgasandel 
• Ansøgning om beløb til at få dette projekt igennem, så alle gokarts, samt baner i 

DK, kan få gavn af dette. Dette kunne være en fremtidsplan for hele motorsport DK. 
• Bindeled mellem DASU/Miljøstyrelsen  

 
1. Godkendelse af sidste referat 
Referatet godkendt. 
 
2. Klubseminar 
Det planlagte 24 timers klubseminar nærmer sig. Klubber er inviteret, der er dog stadig et 
lavt antal deltagere. Kartingsekretæren har rykket klubberne for tilmelding og input til 
emner. 
 
Derudover har KU ansøgt DASUs bestyrelse og fået tilskud på kr. 500,- pr. person til 
deltagelse, der ydes som tilskud til klubberne. 
 
Der forventes et par eksterne indslag over weekenden og KU håber på en spændende og 
god dialog omkring de mange emner. 

 
3. Forretningsorden 
Der foreligger et forslag til en "forretningsorden," som kort blev gennemgået, og KU-
medlemmerne har frem til onsdag den 15. januar til at kommentere dette.  
 
4. Opdatering af kartingsportens cirkulære 
X30 datablad med vægt, alder m.m. tilføjes til bilag 2. 
 
Det nye kalendercirkulære indarbejdes i det samlede cirkulære.  
 

Deltagere: Kim D. Jensen, Per Simonsen, Peter 
Laubjerg & Peter Hansen 
Afbud: Flemming Adrian 
Fra bestyrelsen: Harry Laursen 
Referent: Kim D. Jensen           Udgivet: 17.01.20 
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Det opdaterede kartingcirkulære sendes til godkendelse hos bestyrelsen. 
 
5. Ansøgning fra Henning Holm Sørensen vedr. penge til måling af ”% gasandel” 
(sag KU20 - 003) 
På mødet gav Henning et indblik i disse nye betingelser og KU anmoder bestyrelsen om 
støtte til dette projekt, da det kan gavne hele kartingsporten og sikkert også banesporten i 
DK. 
 
6. DSK-kommissorium 
DSK-kommissorium er blevet opdateret og vendt i DSK-styregruppen samt rundsendt til 
kommentarer i KU. Eventuelle kommentarer til dette fremsendes inden fredag d. 
17. januar. 
 
Der er indgået aftale om at der bliver stillet en Iveco-lastbil til rådighed, der kan indeholde 
alt udstyr m.m. Der arbejdes på salg af reklamer på denne lastbil, hvor pengene går til 
DSK. Der skal laves en skriftlig aftale om dette. 
 
7. Kartingkurser, status 
KU har valgt at sende Per Simonsen til dommerseminar som KU-repræsentant for evt. 
input til KU. 
 
Peter Laubjerg og Kim Skovholm er i gang med planlægning og afvikling af udbudte 
kurser. Der er dog overraskende få tilmeldt på Sjælland. Der er endnu ikke et overblik over 
tilmeldte i Jylland. 
 
Der arbejdes på at få afviklet et OF 641-kursus, hvor der er fundet en underviser, lige nu 
undersøges hvilket undervisningsmateriale der er tilgængeligt. Dato for kursus udmeldes, 
når alt er på plads. 
 
Det blev besluttet, at fremtidige kurser med fordel rykkes til februar/marts.  
 
8. Henvendelse fra kart-forhandler vedr. dæk 
KU har modtaget en henvendelse fra kart-forhandler vedr. rabatstrukturen ved dækkøb, 
KU videresender henvendelsen til bestyrelsen, da KU ikke er bekendt med ordlyden af 
den endelige aftale, men kun hvad der var i det oprindelige tilbud.  
 
9. Banesyn Taastrup (sag 004) 
KU har udpeget Flemming Adrian til at tage dette banesyn, som aftales med pågældende 
ejer i den nærmeste fremtid. 
 
10. Kalendersag: Rotax-ansøgning om løb d. 26.-27. september 2020 
Rotax Danmark har ønsket at afvikle et løb den 26.-27. september 2020, hvilket ikke var 
på den kalender, der blev godkendt efter kalendermødet. KU kan derfor ikke imødekomme 
ønsket fra Rotax Danmark, da det vil komme i konflikt med et andet åbent løb, der afvikles 
i samme weekend i samme landsdel.  
 
Rotax Danmark tilskrives vedr. KU’s afgørelse. 
 
Der er et par løbskonflikter på datoer m.m. hvor klubberne skal tilskrives 
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11. Møde med Karsten Lemche 
KDJ har holdet møde med Karsten Lemche vedr. det fremtidige samarbejde KU og 
Karsten imellem, da han er blevet udpeget som ny karting-ansvarlig i bestyrelsen. 
KDJ har samtidig inviteret Karsten til det forestående weekend-seminar. 

 
12. Eventuelt 
12.1 Disciplinærsager 

- Der har været behandlet 3 disciplinærsager som nu er færdigbehandlet i KU og 
disse er indsendt til DASUs disciplinærudvalg 

- Der udestår stadig en sag der endnu ikke er færdigbehandlet 
 
12.2. Rotax Danmark har ønsket et møde med bestyrelsen og kartingudvalget. 
Bestyrelsen har opgaven at koordinere mødet og generalsekretæren tilskrives vedr. dette. 
 
12.3 Der er sendt svar til KartingBrakers.com omkring brugen af deres bremseklodser bl.a. 
til DSK. 
 
12.4 Alle dokumenter på DASUs hjemmeside (kartingdokumenter, cirkulære, datablade 
m.m.) skal opdateres med gældende 2020-versioner. Sportssekretæren opdaterer disse. 
 
12.5 KU har fået en henvendelse fra ROK DK om at det har været svært at komme i 
kontakt med Peter Dyhr vedr. 2020-sæsonen DSK. Kim D. Jensen har dog lige haft 
kontakt til Peter Dyhr, der fortalte, at han havde været i kontakt med ROK DK ang. 2020-
sæsonen og at aftalen skulle være på plads. 
 
 


