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FÆLLES protokol (NF)
F1

Orientering fra udvalgsformanden
Grundet situationen med COVID-19 vælger BU at der ikke afvikles nogen løb,
træning, test etc. indenfor banesporten i DASU, frem til og med d. 30. april 2020.
Herefter vil der igen blive set på anbefalingerne fra regeringen og DIF, og der vil
komme en ny udmelding.
Vi anbefaler klubber og medlemmer til løbende at følge med på dasu.dk.
Sker der drastiske ændringer inden d. 30. april 2020, vil BU se på evt. nye tiltag.
Når Danmark bliver lukket op igen, vil BU se på hvordan den resterende sæson vil
komme til at se ud, i samarbejde med DASU’s bestyrelse og klubberne.
Hvis man som klub ønsker at flytte et løb, skal man sende en mail til jf@dasu.dk og
anmode om denne flytning.
Flytninger vil ske i henhold til reglement 1.
Er man ikke sikker på om man vil flytte løbet, bedes man vente til man har taget
den endelige beslutning, og derefter ansøge som skrevet ovenfor.

F2

Orientering fra kursussektionen
Fysiske kurser, seminarer og andre samlinger er aflyst på nuværende tidspunkt,
grundet COVID-19.

F3

Orientering fra teknisk delegerede, asfalt og offroad
Der vil i 2020 være fokus på kontrol af vognbøger og papirer til bilerne.
Bilens papirer skal stemme overens med bilen som den er præsenteret ved teknisk
kontrol.

F4

Budget 2020
i.a.b.
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F5

Banesportsudvalgsmøde

Dommerfordeling
Forårets dommerseminar er aflyst på nuværende tidspunkt, grundet COVID-19.
Fordelingen af dommere til 2020 sæsonen udarbejdes fra maj måned og
fremsendes til dommerne.
Der er kommet 3 nye dommeraspiranter til 2020 sæsonen, og BU glæder sig til at
byde dem velkommen, når man kan mødes igen.
NF kontakter de 3 nye og giver dem en telefonisk velkomst.

F6

Banesyn 2020
De fleste baner har fået foretaget banesyn for 2020, og der er udsendt
banecertifikater, så banerne er klar, når sæsonen starter.

F7

Projekter fra kommissoriet 2020
Projekt ”Trappestigen” er et projekt vedr. information til nye medlemmer om
hvordan man kommer ind i sporten og hvilke muligheder der er.
Information om at komme i gang med Folkerace. BU laver et oplæg til en folder,
der kort informerer om indgangsvinklen til Folkerace.
Information om at komme i gang med Crosskart. BU laver et oplæg til en folder,
der kort informerer om indgangsvinklen til Crosskart.
Kan trackday-deltagere blive DASU kørere?
BU har kigget på projektet og vil anmode Bestyrelsen om en ændring i projektet,
da BU ser nogle andre muligheder lige pt.

F8

Brug af E-learning til kurser
BU ønsker at klubber og deltagere bruger DASU’s E-learning platform når der tages
prøver.
Hvis undervisere har udfordringer med platformen, tager BU gerne imod
konstruktiv feedback.

