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1. Sidste referat.
Er under udarbejdelse, og vil blive godkendt / lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.
2. DIS-sag-2020
KU har valgt at gå videre med DIS-sag - 2020. Vi mener, der er kommet nye input.
3. KU giver VMK dispensation til banegrad C, til et løb. (Jydecup).
4. Hvordan afvikler vi løb når der bliver åbnet for dette. (Kalendermøde osv.)
KU har bestemt, at vi afventer til slut april, for at se om der evt. bliver åbent op for at der bliver
mulighed for at køre løb i slutningen af forårssæsonen. Hvis dette ikke bliver muligt er det pt.
KU`s holdning at disse løb aflyses.
Derudover mener vi at resten af sæsonen skal tages som en ”prøvesæson”, hvor vi prøver at se om
vi kan afvikle flere løb i samme weekend, og her tænkes ikke Rotax og DSK.
Det vil selvfølgelig blive nødvendigt at holde en form for ”kalendermøde”, alt dette mener vi må
afgøres når vi kommer dertil.
Dette er store beslutninger, ikke bare for kørerne, men også for økonomien i klubberne.
5. Digital licens i forehold til Unilogger:
Under løb hvor der køres med Unilogger, skal køreren aflevere licens ved udlevering af Unilogger,
derfor vil vi forslå at alle har et plastikkort.
6. 615 på e-learning:
I forhold til 615 på e-learning mener KU, at der må indføres regler, som gør at man sikre det er
køreren der rent faktisk tager kurset og ikke far, mor eller andre der gør det for køreren. (Dette har
der faktisk allerede været eksempler på.) KU arbejder på dette tiltag.
7. Budget for 2020 – 2021 (Udviklingsbudget)
Desværre er der ikke søgt et udviklingsbudget for 2020, men det er klart at KU vil søge bestyrelsen
om penge til f.eks. 24-H seminar i efteråret.
8. Evt.
Alle tillægsregler skal følge regl. 1 og regl. 6., så vi ikke risikerer, at der bliver brugt officials, som
ikke er medlem af DASU eller andet.

Dette gælder selvfølgelig for al karting i DK.
KU tager kontakt til promotorerne for en snak om ovenstående.
Banesyn:
KU vil i næste sæson prøve at finde en anden model. Det virker på KU skørt at man skal sende en
mand fra Sjælland/Fyn til et KU´s medlemsbane i Jylland og omvendt for at syne denne.
DSK:
Værktøj. PH gennemgår det og kommer med evt. mangler.
Podio:
Alt hvad der har med karting at gøre lægges ind under karting på Podio, dvs. når man som løbsleder
eller andre skal hente informationer, kan det hentes ét sted.

