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KU-referat 05 – 13. maj 2020
1. Orientering vedr. revideret budget.
Orientering PL. Vi venter på endelig godkendelse af revideret budget.
2. DSK. (revideret budget)
KU er bange for at det nok kan ende med at der kun kan blive afholdt 2 DSK-løb i 2020,
medmindre der sker noget positivt omkring forsamlingsforbuddet inden 01/07-2020.
3. Arbejdsfordeling i KU.
Tilrettet. Stadig få i KU som har den store arbejdsbyrde.
4. Årshjul i KU, kig på det. (vi må ikke komme bagud)
PL sender kopi af årshjul til resten af KU. Kommentarer inden 14 dage.
5. Overtrædelse af regelment 6.
Banesynsrapporten skal selvfølgelig overholdes, tillægsregler skal indeholde navne på
løbsleder officials, baneobservatører osv. eller skal der falde en form for straf, måske i
første omgang en advarsel, senere måske en bøde. Dette vil blive taget op på næst
kommende møde med formændene. der skal ikke bruges tid på diverse godkendelser hvis
de ikke bliver overholdt alligevel.
6. Banesyn.
Thy rettes mht. antal bane-observatører. Ansvar Flemming Adrian.
Der udfærdiges banesynsrapporter på de 5 baner som der mangler rapporter på, da de
skal ligge i Podio. Ansvar Flemming Adrian.
Tom K. Karting Arena er blevet ændret her til den nye sæson. Ved banesynet kunne det
konstateres, at den nye ændring ikke lever op til Kartingsportens Banecirkulære med
hensyn til udkørsel fra bane op til pitten. KU har set videoer af det nye banelayout. Det er
meddelt MNJ at banen ikke kan godkendes til løbsafvikling før det er lavet om. De har fået
dispensation til at køre træning på bane og til at ændre bane-layout så den igen kan
overholde banecirkulæret til udgangen af juni 2020.
7. Officiallister (ikke opdateret).
Det har ikke været muligt for PS at få en opdateret liste fra den kursusansvarlige.
Det har givet PS lidt problemer med godkendelse af indsendte tillægsregler når OF
kontrolleres.
Det er så meget op ad bakke, og skal fremadrettet laves om.
PL tager det med kursusansvarlig, da KU ikke skal rette den.
8. DIS-sag.
PH har lovet at køre denne sag til ende.
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9. E-kart.
KU går ind for E-kart, KU vil gerne se nogle prøvekørsler. Da man kan bruge en almindelig
ramme, og blot tilkøbe et kit for en rimelig pris. Der kunne på sigt blive mulighed for egentlig
løbsserie.
10. Evt.
10.1 Udstødning/karburator, spørgsmål fra Grindsted.
PH, følger op på denne sag samt snakker med Grindsted.
10.2 I KU-referat 04 står der, at der er givet dispensation til Løvel til Jydecup. Dette er ikke
korrekt, da dispensation gælder Kart-cup Nord. Vi beklager fejlen.

På KU’s Vegne
Peter Laubjerg
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