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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse referat 02-20 
Godkendt. 
 

3. Coronakrisen 
Coronakrisen skaber store udfordringer for motorsporten i Danmark og DASU er hårdt 
ramt økonomisk af nedlukningen af sporten. 
Bestyrelsen har lavet en større gennemgang af DASUs økonomi, der på nuværende 
tidspunkt viser et stort budgetmæssigt underskud i 2020. Dertil kommer, at bestyrelsen har 
en forventning om en væsentlig nedgang i aktivitet og økonomi i 2021. 
Der vil således i 2020 blive gennemført omfattende tiltag for at reducere omkostningerne i 
hele DASU, og der vil ikke i den resterende del af 2020 være mulighed for at få tildelt 
økonomisk støtte fra diverse fonde under DASU. 
 
3.1. Medlems- og licenstal pr. 1. maj 2020 
 
Medlemskaber: 
Alm. medlemmer: 2145 (minus 14,13% i forhold til 1. maj 2019) 
Aktive medlemmer: 2822 (minus 13,83% i forhold til 1. maj 2019) 
Ungdomsmedlemmer: 696 (minus 2,25% i forhold til 1. maj 2019) 
 
Licenser: 
Vejsport: 184 (minus 12,74% i forhold til 1. maj 2019) 
Karting: 902 (minus 22,24% i forhold til 1. maj 2019) 
Banesport: 699 (minus 31,13% i forhold til 1. maj 2019) 
Rally: 652 (minus 19,61 i forhold til 1. maj 2019) 
Dragracing: 40 (minus 21,57% i forhold til 1. maj 2019) 
 
3.2 Plan for genåbning 
DASU har været i løbende dialog med Danmarks Idrætsforbund og politikerne vedr. næste 
fase af genåbningen af sporten. Vi afventer udmeldingerne fra myndigheder og fortsætter 
med at presse på for at få tydeligere retningslinjer for bl.a. zoneopdeling af arealer. 
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4. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning 

 
4.1. Oversigt over modeller for tilknytning til DASU 
Ture Hansen fremlagde et opdateret skema over tilknytningsformer til DASU. Bestyrelsen 
havde en god drøftelse af dette. Der mangler stadig at blive fundet den rigtige form til E-
sportsklubber, der ønsker at være medlem af DASU. Der vil blive arbejdet videre på denne 
del og vi vil fremlægge ideerne på næstkommende infomøde med klubformændene, der vil 
blive afholdt den 27. maj 2020 på Microsoft Teams. 
 
4.2. Ny formand for Disciplinærudvalget 
Thue Hessellund indtræder pr. dags dato som menigt medlem af disciplinærudvalget. Bent 
Mikkelsen fortsætter som formand i de næste tre måneder, hvor han vil afslutte de 
igangværende sager. Herefter overtager Thue Hessellund formandsposten pr. 1. august 
2020. 
 
4.3. Henvendelse fra RU vedr. mesterskab for historisk (B20-021) 
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra rallyudvalget om en ny opdeling af 
mesterskaberne for de historiske klasser. Bestyrelsen godkendt oplægget, men besluttede 
samtidigt, at det ikke kan træde i kraft før til 2021-sæsonen. 
 
4.4. Ansøgning om optagelse af ”Digital Motorsport dk” (B20-025) 
Bestyrelsen besluttede at optage Digital Motorsport dk. Endelig beslutning om optagelse 
vil, i henhold til vedtægternes §4, ske på førstekommende repræsentantskabsmøde. 
 
4.5. Optagelse af ny klub ”Jerslev RC Klub” (B20-020) 
Bestyrelsen besluttede at optage Jerslev RC Klub. Endelig beslutning om optagelse vil, i 
henhold til vedtægternes §4, ske på førstekommende repræsentantskabsmøde. 
 
4.6. Ansøgning om promotorlicens for Special Saloon Car (B20-019) 
Bestyrelsen har modtaget ansøgning om etablering af Special Saloon som en 
promotorklasse. 
Bestyrelsen ønsker, at Special Saloon skal være en 100% DASU-styret klasse og kan derfor 
ikke imødekomme ansøgning. Vi ser klassen som en vigtig strategisk brik i det samlede 
udbud af banesportsklasser og ønsker derfor at bevare den fulde kontrol over klassen i de 
kommende år.  
 

5. Økonomi 
5.1. Årsregnskab 2019 
Mogens Høj fremlagde årsregnskabet for 2019. Bestyrelsen kan konstatere, at vi følger 
prognosen fra repræsentantskabsmødet den 17. november. 
Vi afventer fortsat den endelig eksterne revision af regnskabet, men dette har været 
udskudt pga. coronakrisen. 
 
5.2. Revideret budget for 2020 
Bestyrelsen har i samarbejde med sportsudvalgene udarbejdet et revideret budget for den 
resterende del af 2020, under hensyntagen til coronakrisen og det forhold, at vi 
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sandsynligvis ikke før til september 2020 vender tilbage til en normal afvikling af 
motorsport i Danmark.  

 
6. Sekretariatet 

 
6.1. Afskedigelser og omstrukturering 
Bestyrelsen har, som tidligere udmeldt, besluttet at der i år skal spares 10% på 
sekretariatets omkostninger, hvilket desværre betyder, at vi har måtte afskedige tre 
medarbejdere pr. 30. april 2020. De tre medarbejdere har sidste arbejdsdag 29. maj 2020 
og vil herefter blevet fristillet. 
Afskedigelserne vil betyde et anderledes serviceniveau end klubber og medlemmer har 
været vant til, men vi arbejder på at finde en form, hvormed vi kan opretholde et fornuftigt 
serviceniveau, der sikrer at alle kan komme ud og dyrke motorsport i klubberne. 
 
Bestyrelsen havde en god drøftelse af specielt den fremtidige strukturering af uddannelse 
og teknik i DASU. Bestyrelsen har i forhold til uddannelse nedsat en arbejdsgruppe 
bestående af Hans Jørgensen, Henrik Møller-Nielsen og Ture Hansen, der udarbejder en 
plan for, hvordan uddannelse i DASU kan se ud i fremtiden. 
 
Der vil komme mere information om det fremtidige serviceniveau og arbejdsfordelingen på 
sekretariatet i løbet af maj måned. 
 

7. Eventuelt 
Bestyrelsen har, pga. DASUs økonomiske situation, besluttet at aflyse fredagsmiddagen før 
årets repræsentantskabsmøde. 
 

8. Mødekalender 2020 
27. maj – virtuelt infomøde med klubformænd  
04-20: 12. august 
9. september – fælles dialogmøde 
05-20: Bestyrelsesseminar: 3. oktober 
06-20: 13. november 
 
 


