Bestyrelsen
Referat til bestyrelsesmøde 02/2020
24. februar 2020, Idrættens Hus kl. 17.00

Deltagere:
Afbud:
Referent:

Henrik Møller-Nielsen, Mogens Høj, Harry Laursen, Karsten Lemche og Hans
Bruun
Brigitte Jerkel og Hans Jørgensen
Ture Hansen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse referat 01-20
Godkendt.
3. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning
3.1. MRC-sporten 2020 (B19-117)
Bestyrelsen har i samarbejde med MRC-udvalget udarbejdet vejledning for MRC-sporten i
DASU i 2020.
I forbindelse med introduktionen af den nye medlemsstruktur for MRC-medlemmer er vi
blevet mødt af nogle spørgsmål og problemstillinger som har gjort, at vi har opdateret og
lavet nogle justeringer i forhold til det første udmeldt. Den første version tilgodeså nye
medlemmer og medlemmer som ikke ville køre så meget, hvilket også har været
målsætningen fra MRC-Udvalget. Det vi ikke havde tænkt så meget over, var de etableret
medlemmer, som kører flere klasser og deltager i løb i vores nabolande, at det også havde
et behov som skulle dækkes, og at den nye model faktisk ville ende med at være dyre for
dem. Derfor har vi taget noget af det gamle og blandet med det nye, så vi nu står med et
produkt som gerne skulle tilgodese alle MRC-medlemmer under DASU.
Læs mere om den nye model her på dasu.dk.
3.2. Støjberegning (KU-ansøgning) - Overblik over målemetoder og udløb af
miljøgodkendelse (B20-009)
Bestyrelsen beder miljøudvalget om at tage et møde med parterne, og foreslår at DASUs
tidligere miljømedarbejder Otto Dyrnum også inviteres med til mødet.
3.3. Oversigt over modeller for tilknytning til DASU
Ture Hansen fremlagde oplæg til oversigt over tilknytningsformer til DASU, herunder nye
ideer til uddannelsesinstitutioners tilknytning til DASU. Bestyrelsen havde en god drøftelse
af dette og bad om et revideret oplæg med en enklere tilknytning for bl.a.
uddannelsesinstitutionerne.
3.4. Teknik- og sikkerhedsudvalget - syn af baner uden for normalt sportsudvalgsregi
Bestyrelsen havde en god drøftelse af, hvor ansvaret for syn af baner uden for normalt
sportsudvalgsregi skal ligge, og det blev i første omgang besluttet at anmode TSU om at
udarbejde forslag til procedurer for syn af 4x4-baner og driftingbaner.
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3.5. Kommissorier for tværgående udvalg
Bestyrelsen færdiggjorde kommissorierne for TSU, ELU, HU og miljøudvalget.
3.6. Udpegning af midlertidig formand for DIS
DASUs tidligere formand Bent Mikkelsen har sagt ja til at indtræde som midlertidig
formand for disciplinærudvalget indtil bestyrelsen har fundet en varig løsning.
3.7. Udpegning af nyt medlem af miljøudvalget
Bestyrelsen har besluttet at udpege René Bloch Brandbyge som nyt medlem af
miljøudvalget. René studerer elektrisk energiteknologi på SDU, hvor han også er en del af
Formula Student.
Bestyrelsen indkalder snarest til møde med miljøudvalget for at drøfte status og
udviklingen inden for miljøområdet i DASU.
3.8. Optagelsen af MRC-klubben ”Kalundborg RC Racing” (B20-011)
Bestyrelsen besluttet at optage MRC-klubben ”Kalundborg RC Racing”. Endelig beslutning
om optagelse vil, i henhold til vedtægternes §4, ske på førstekommende
repræsentantskabsmøde.
3.9. Ansøgning om støtte til ATK Race Academy 2020 (B20-014)
Bestyrelsen har modtaget ansøgning om støtte til ATK Race Academy fra Søndersø Karting
Klub og Korsør Karting Klub. Bestyrelsen besluttede, at der ikke gives økonomisk støtte til
arrangementerne, der må baseres på brugerbetaling, men DASU vil gerne allokere Jacob
Nørtoft og Kim Skovholm til ATK Race Academy 2020.
3.10. Ansøgning om optagelse af MSB Simracing (B19-043)
Bestyrelsen besluttede at optage MSB Simracing. Endelig beslutning om optagelse vil, i
henhold til vedtægternes §4, ske på førstekommende repræsentantskabsmøde.
3.11. Ansøgning om indkøb af teknisk udstyr til rallysporten (B20-005)
Bestyrelsen har modtaget ansøgning om indkøb af teknisk materiel til rallysporten, men ser
sig desværre ikke i stand til (af økonomiske årsager) at imødekomme ansøgningen. Hans
Jørgensen tager kontakt til udvalget for en snak om mulighederne.
3.12. Ansøgning fra KAC vedr. åbent hus 2020 (B20-016)
Bestyrelsen har modtaget ansøgning om støtte til åbent hus 2020 fra KAC.
Bestyrelsen traf en generel beslutning om støtte til åbent hus-arrangementer i DASU 2020.
Støtten består i, at der til disse arrangementer ikke skal betales afgift og da løbsafgift til PRarrangementer i 2020 er inkl. endagslicens, vil disse også være inkluderet i støtten.
3.16. Henvendelse fra Motorsportsforeningen af 1. juni vedr. drifting i DASU (B20-017)
Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. drifting i DASU, og har besluttet at nedsætte
et ad-hoc udvalg til varetagelsen af sporten, jf. punkt 6.3
4. Økonomi
4.1. Årsregnskab 2019
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Mogens Høj fremlagde udkast til årsregnskabet for 2019. Bestyrelsen kan konstatere, at vi
følger prognosen fra repræsentantskabsmødet den 17. november.
Der er aftalt tid til revision af regnskabet og når denne er afsluttet, vil regnskabet blive
fremsendt til klubberne.
4.2. Trackingfond
Bestyrelsen besluttede at oprette en trackingfond efter samme model som ”Urfonden”.
Formålet med trackingfonden er at tilvejebringe økonomiske midler til anskaffelse af
trackingmateriel til unionen.
Vilkårene for fonden udgives i et administrativt cirkulære.
5. Sekretariatet
5.1. Hjemmesidestruktur (Motorsportdanmark.dk og dasu.dk)
Den nye todelte hjemmesidestruktur vil være klar i løbet af marts måned.
5.2. Klubseminar
Deltagernes evaluering af klubseminaret var meget positiv.
Bestyrelsen var godt tilfredse med arrangementet og vil overveje om, vi skal gentage
successen i efteråret.
5.3. Uddannelse – målsætninger 2020
Uddannelsesstrategien er opdateret med målsætninger for 2020. Se den her under
uddannelse på dasu.dk.
5.4. Opsigelse
Vores projektmedarbejder Morten Stub, der arbejder på skoleprojektet, har opsagt sin
stilling og har sidste arbejdsdag den 28. februar.
6. Udvalg
6.1. Indsendelse og godkendelse af reglementer i henhold til aftalte frister i adm.cir I22
Bestyrelsen indskærper allerede nu, at reglementerne for 2021 skal være indsendt i
henhold til administrativt cirkulære I22.
6.2. DSR 2020
Det er desværre ikke lykkedes at finde en ny seriesponsor til Dansk Super Rally og Hans
Jørgensen tager kontakt til RU for at aftale, hvordan serien skal drives i 2020.
6.3. Adhoc-udvalg for drifting (B20-008)
Drifting er en forholdsvis ny disciplin i DASU-regi, men allerede i 2012 indledtes
samarbejdet mellem Motorsport Sønderjylland og DASUs udviklingsudvalg om at forsøge at
få etableret drifting som en selvstændig disciplin under DASU. Frem til udgangen af 2017
havde DASU en udviklingsaftale om drifting med Motorsport Sønderjylland og gennem
dette samarbejde lykkedes det at få udarbejdet nogle enkle og letforståelige reglementer
til afvikling af driftingarrangementer i DASU.
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I dag er drifting derfor etableret som en selvstændig disciplin i DASU med eget område på
dasu.dk. Det betyder, at alle godkendte DASU-klubber kan ansøge om tilladelse til at afvikle
løb og arrangementer i henhold til vores regelsæt.
Bestyrelsen ser meget positivt på udviklingen i driftingsporten, såvel nationalt som
internationalt, hvor sporten fortsætter med at vokse. DASUs overordnede formål er at
fremme og samle motorsporten i Danmark og det vil vi nå gennem samarbejde og ved at
have tillid til vores klubbers evne til udvikle sporten. Vi kan dog konstatere, at
driftingsporten i DASU fortsat ligger mellem flere stole rent organisatorisk. Bestyrelsen har
derfor besluttet at nedsætte et adhoc-udvalg med en klubrepræsentant fra hver af de to
klubber, der pt. er aktive inden for drifting, samt en aktiv repræsentant.
6.4. Promotoraftale for digital motorsport (e-sport)
Der er indgået promotoraftale med Esport Racing Aps om afvikling danmarksmesterskaber
i iRacing (PC) og F1 (PS4) for de kommende 3 år.
6.5. Udskiftning af formanden for kartingudvalget
Bestyrelsen besluttede den 25. februar på baggrund af samarbejdsproblemer at udskifte
formanden for kartingudvalget. Bestyrelsen har indkaldt det resterende kartingudvalg til
møde om det fremtidige samarbejde. Kartingklubberne vil efterfølgende blive inviteret til
møde om situationen og vil blive bedt om at komme med en ny kandidat til posten som
formand for kartingudvalget.
7. DIF
7.1. DIF-strategispor
Vi følger overordnet set planen, men vil i den kommende tid samle op på de områder, hvor
vi endnu ikke er kommet helt i mål.
7.1.1. konklusioner på Frivillighedsundersøgelse i udvalgene 2020
Bestyrelsen takker for udvalgsmedlemmernes svar på frivillighedsundersøgelsen
2020. Der er en række opmærksomhedspunkter, som bestyrelsen vil arbejde videre
med, herunder adgangen til regler, arbejdsopgaver for frivillige og kommunikation.
7.2. Grønt forbund i DIF
Der er aftalt møde med DIF’s miljøkonsulent vedr. ansøgningen om ”DIF Grønt Forbund”.
7.3. DIF’s politiske program 2021-24 - Høringsudkast
Bestyrelsen har ingen væsentlige kommentarer til høringsudkastet for DIF’s politiske
program 2021-24.
8. FIA-relateret
I.a.b.
9. Eventuelt
I.a.b.
10. Mødekalender 2020
03-20: 4. maj - Middelfart
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27. maj – dialogmøde øst (Idrættens Hus, Brøndby)
28. maj – dialogmøde vest (Huset Middelfart)
04-20: 12. august
9. september – fælles dialogmøde
05-20: Bestyrelsesseminar: 3. oktober
06-20: 13. november
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