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KU-referat 03 – 10. februar 2020
1. Promotoraftale
KU har givet input til alle tekniske reglementer, sports- og afviklingsreglementer m.m.
Det blev besluttet at promotoraftaler for 2021 allerede startes op før sommerferien, således der er
god tid til at få vendt alle punkter.
Action Point (AP).
1. Karsten undersøger teksten i aftalen om der står noget om der skal gives tilladelse
af promotoren til afholdelse af løb eller om det kun er i reglement 6 det står.
2. Der skal ikke søges tilladelse ved promotor ved lukkede løb, dette fremgår klart af
§ 68.103. Lukkede løb hvor dette ikke er omtalt.
2. Gennemgang af kommissorium (generelt + sportsspecifik)
Begge kommissorier blev gennemgået. I det nye år er der lavet et generelt kommissorium som er
ens for alle sportsudvalg og et sportsspecifikt, der i dette tilfælde kun er for karting.
KU vil hurtigst muligt gennemgå det specifikke kommissorium, og herefter fremsende eventuelle
ønsker om rettelser til bestyrelsen.
3. Input fra dommerseminar
Der har siden sidste KU-møde været afholdt dommerseminar, hvor PS deltog fra KU. Dette har
givet anledning til at der er lavet et notat fra mødet som dommerne gerne ville bringe videre til KU.
Indholdet giver anledning til at der er ting der skal præciseres i et nyhedsbrev, andre punkter bliver
lagt over i den reglementsgruppe der er nedsat efter weekend-seminaret, andre vil løbende blive
behandlet i KU. KU takker dommerne for deres input.
Der blev samtidig gjort opmærksom på, at der ikke kunne findes en ”dommerliste” på hjemmeside,
hvilket der var behov for, dette tages med i ”hjemmeside-gruppen”, der også blev nedsat på
weekend-seminaret.
Der var ligeledes en dialog om at lave et løbsleder-/dommer-seminar af flere grunde og ønsker, da
en løbsleder jo er dommer hvis en sådan ikke er tilstede og det ville give god mening at få noget
erfaringsudveksling. KU vil arbejde videre med forslaget.
4. Orientering om møde med Rotax-promotor d. 27.01.2020
KU (Peter H og Kim) og bestyrelsen (Harry og Karsten) har afholdt møde med Rotax-promotoren,
hvilket generelt set var et godt, konstruktivt og positivt møde, hvor der også blev snakket sager fra
2019 og hvordan disse fremadrettet kunne håndteres, samt et udtryk fra begge sider om et godt
fremtidigt samarbejde. Promotorens utilfredshed med ”sagsbehandlingstiden” på reglementer var
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forståeligt og dette skal gøres bedre i fremtiden. På mødet blev det klart at ”Sports- og
Afviklingsreglementet” ikke havde været igennem ”review” ved KU og det blev lovet dette blev gjort
inden ugen var omme, hvilket efterfølgende skete, så alt skulle nu være kommenteret.
Rotax-kørerforening er bl.a. skrevet ud af alle reglementerne, da KU og bestyrelsen ikke mener det
er en promotors opgave at lave en sådan, og at kørere ej heller er tvunget at være med i en sådan,
da reglement 1 og 6 foreskriver, at alle kan deltage i løb såfremt de har en gyldig licens.
6. KU-budget
KU har tidligere vendt at der i budget for 2020 er afsat kr. 100.000,- mindre til KU. KU bemærker
også at beløbet til dommere er nedsat, selvom der ikke er færre antal løb, det er samtidig heller
ikke sikkert KU kan spare så meget som 2019 hvor der bl.a. blev afholdt en del Skype-møder, med
deraf en besparelse på både kørselsafregning men også lokaleleje og mad til disse møder.
Alle sportsudvalg har i 2020 fået opdelt deres budgetter, i et driftsbudget og et udviklingsbudget.
Driftsbudgettet er fastsat af bestyrelsen ud fra deres generelle kommissorium og set i forhold til
sidste års forbrug.
Der er åbenbart på grund af flere misforståelser ikke sendt et udviklingsbudget til bestyrelsen,
derfor består KU`s samlede budget i 2020 udelukkende af driftsbudgettet.
Det er klart, at dette vil KU være meget opmærksomme på frem mod 2021.
DASUs bogholder har fremsendt budget/faktisk, men der er pt. ikke registreret ret meget, så der
var ikke mange kommentar til dette.
7. ATK Race Academy
SKK og KKK har indsendt et rigtig godt oplæg til afholdelse af 2 ATK Race Academy event. Dette
indebærer også noget økonomi til afvikling af disse og KU vil videresende ansøgningen til
Bestyrelsen, da det er dem der skal bevilge disse penge. KU har af det nedsatte budget ikke
mulighed for at støtte dette økonomisk, men initiativet er super godt for både de yngste kørere,
ATK-trænerne og dansk karting som helhed.
8. Opfølgning på klub-weekendseminar
Der har været stor positivitet fra alle sider omkring det afholdte weekendseminar, hvor der var en
yderst konstruktiv og positiv dialog weekenden igennem, og der kom flere konkrete forslag og
aktion ud af seminaret. Der blev bl.a. nedsat 3 ”arbejdsgrupper”:
1. Reglements gruppe (Peter H (KU), Peter L (KU), Dennis (ASK), Bjørn (LUG),
Merete (SKK).
2. Strukturgruppe Knud (SAK), Per (GKK), Flemming (KKK), Søren (TMSK), Lars
(AGK), Kim (KU)
3. Hjemmesidegruppe Bjørn (LUG), Peter L (KU), Kim (KU)
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Der er efterfølgende udsendt et notat, der dækker weekendens emner m.m. til klubberne. Der er
desværre også fra Årslev Kros side sket en fejl ved de har opkrævet et forket beløb af deltagerne
og dette forsøges via DASUs bogholder nu at blive udredt. Der er ligeledes udsendt en forklaring til
de deltagende klubber.
Et af emnerne på weekendseminaret var ”venskabsklubber” og hvordan dette kunne arrangeres,
lidt lige som tidligere, hvor f.eks. 5 klubber kunne afvikle klubmesterskaber sammen. KU er positiv
overfor ideen og vil komme med et oplæg til dette, således der kan laves en forsøgsordning i første
omgang for 2020. Denne forsøgsordning, hvor der kan køres på en Grundlicens, kunne evt.
kombineres med et ekstra gebyr pr. deltager på f.eks. kr. 75,-. Der kunne evt. også indbygges et
rotationsprincip klubberne imellem.
Der blev også fra klubberne fremsat ønske om flere af disse seminarer, hvilket KU vil tage til
efterretning.
9. TV-aftale
DASU har indgået en ny aftale om visning af DSK med Sport-Live, der er en ny sportskanal, der
bl.a. kan ses hos Yousee, Waoo, m.fl.
10. Eventuelt
10.1 Der har tidligere i udsendte nyhedsbreve og på weekendseminaret været en snak om et
fælles Åbent hus for Karting landet over og pt. har DMKA, TMSK, KKK tilkendegivet at de gerne vil
være med og ASKH vil måske også gerne være med, dog med leje karts. Dette undersøges. KU
bestemte at afholde dette således der vil være PR omkring dette fra DASUs side og klubberne kan
så lave lokal PR, hvis der bliver 4 klubber i år, må vi se om vi over årene kan udvikle det til at alle
klubber i DK deltager, så det bliver en tradition.
Alle klubber tilskrives, for at høre om der skulle være andre der vil være med og det afvikles med
de klubber der melder sig i år.
10.2 Ansøgning om støjundersøgelse til bestyrelsen: KU har videresendt en ansøgning om tilskud
til en støj/miljø-undersøgelse, der kan få stor betydning for alle gokartklubber i Danmark og sikkert
senere også for banesporten.
Ansøgningen skulle være under behandling i bestyrelsen, så KU afventer deres afgørelse.
10.3 Reglements-"udfald": Vi er blevet gjort opmærksomme på at der var nogle §-numre, der var
”faldet væk” ved det nye reglement på hjemmesiden. Dette var opdaget ved online kursus 615.
Dette undersøges og evt. rettes.
10.4 Dækaftale: Der var kommet spørgsmål til dækaftalen fra ”de små forhandlere,” der ikke var
helt tilfreds med måden hvorpå den nye rabatstruktur var udformet.
Dette har KU taget til efterretning til fremtidige forhandlinger.
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