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1. Orientering 

Fra formand og udvalgsmedlemmer 
Fremover har BU ikke tilknyttet nogen fast sekretær, da sekretariatet har valgt at afskedige Carina 
Møller.  
BU drøftede ændringerne og personalereduktionen på sekretariatet, og konsekvenserne heraf. BU 
står uforstående overfor, og ser kritisk på beslutningen om, at der ikke længere gives 
sekretærbistand til udvalget. Udvalget er bekymrede for at sager ikke bliver rettidigt registreret og 
behandlet, og at der ikke sker tilstrækkelig opfølgning fra sekretariatet. Klubber og kørere må 
forvente en væsentligt reduceret service fra BU. Udvalget opfordrer sekretariatet til at specificere 
hvilke opgaver der ikke længere vil blive udført, som følge af den reducerede sekretærbistand.  
BU udtrykker en stor tak til Carina Møller for en stor og dedikeret indsats som sekretær. Vi kommer 
til at savne Carina.  
 
Alle henvendelser til BU skal stadig ske via sekretariatet, som opretter alle forespørgsler og sager i 
Podio.  
 
Covid19 og tillægsregler: BU kan og skal ikke godkende klubbernes forholdsregler i forbindelse med 
Covid19. Det er arrangørens eget ansvar at de til enhver tid gældende regler overholdes. 
Klubbernes evt. beskrivelse af tiltag i den forbindelse, placeres i Podio på det enkelte løb, men skal 
altså ikke som sådan godkendes af BU. Det er god service fra klubberne hvis de på forhånd 
udsender evt. beskrivelser til deltagerne. Arrangerende klubber opfordres til at tænke kreativt 
omkring afholdelse af official- og førermøder. Kan fx klares skriftligt, via højttaleranlæg eller på 
anden måde.  
 

2. Fremtidigt kommissorium 
Projekt: Trackday, sættes på standby indtil videre. BU arbejder videre med at kopiere torsdags-
rally-konceptet til banesporten. Nøgleord: Keep it simple. De øvrige konkrete punkter i 
kommissoriet udsættes til 2021.  
 

3. Datoer og proces for reglementsændringer 
Datoer for processen ligger fast. BU ønsker at reglementerne ikke ændres væsentligt til 2021. SSC, 
Young-Timer og SuperCup kigges der dog på, da der bl.a. ligger relevante forslag fra sidste år som 
indkom for sent. Sikkerhedsopdateringer og sproglige og forståelsesmæssige tilretninger 
gennemføres.  
 

4. BU20-032 – Trappestigen - banesport. Arbejdet er færdiggjort, og administrationen kan udarbejde 
brochure og web-materialer.  
 

5. BU20-033 - Infohæfte Folkerace. 
BU20-034 - Infohæfte Crosskart  



Oplæg fra sekretariatet rammer forbi det BU ønsker, og skal ændres. BU ønsker en papir-brochure 
der har et reelt indhold. Henvisning til en hjemmeside er fint, som supplement, men det er vigtigt 
at selve brochuren giver de informationer som ligger i oplægget fra udvalget.   
 

6. Officiallicenser 
I lyset af klubbernes manglende muligheder for follow-up-kurser på specielt 532+ officials, giver BU 
dispensation til at licenser som er udløbet kan fornyes, såfremt de øvrige forudsætninger er 
opfyldt. Klubberne skal snarest muligt afholde follow-up-kurser og sikre at officials er opdaterede. 
Kursuskalenderen for 2021 skal meldes ud tidligere, og der skal ske en større synliggørelse af 
kurserne, så medlemmerne i god tid kan blive tilmeldt og afsætte datoer for officialkurser. 
 

7. DM-løb  
Selv om DM-løb er blevet udsat eller aflyst, ønsker udvalget at der afvikles DM i de klasser der er 
udskrevet DM. Det gælder både asfalt og offroad. 
Det er muligt for klubber der har måttet aflyse/udsætte at søge om løb på ledige datoer. BU vil 
prioritere at klubber, der har mistet DM-afdelinger, får mulighed for at afvikle løb, hvis klubberne 
ønsker det. BU er behjælpelige, hvis der er behov for prioriteringer. Bestyrelsen har besluttet at der 
kan afvikles baneløb på forskellige baner på samme dato resten af 2020.  
 

8. Alkoholtest ved baneløb  
På baggrund af Covid19-situationen, er udvalget blevet spurgt om der skal foretages test i forhold 
til alkohol og euforiserende stoffer. Der foretages test som tidligere.  Dommere der foretager 
alkohol test kan evt. anvende beskyttelsesudstyr. Udvalget kigger på om der skal udarbejdes 
specielle retningslinjer.  
 

9. Eventuelt 
Vognbøger i folkerace. Alle vognbøger skal være udstedt af DASU. De gamle vognbøger er ikke 
længere gyldige.   
 
Afholdelse af førermøder, 58.006 a. Førere skal kvittere for fremmøde på lister fremlagt af 
løbsledelsen. Der udsendes bulletin herom.  
 
 


