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Referat af bestyrelsesmøde 05/2020  
12. august i Idrættens Hus. 
 
 
Deltagere: Henrik Møller-Nielsen, Mogens Høj, Harry Laursen, Karsten Lemche og Hans 

Bruun, Brigitte Jerkel og Hans Jørgensen 
  
Referent: Ture Hansen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.  
Mødet er et strategimøde, jf. punkt 6 og derfor er den normale dagsorden forkortet. 
 

2. Godkendelse referat 04-20 
Godkendt. 
 

3. Coronakrisen 
 
3.1. Medlems- og licenstal pr. 5. august 2020 
 
Medlemskaber: 
Alm. medlemmer: 2369 (2768 pr. 3. august 2019) 
Aktive medlemmer: 3224 (3589 pr. 3. august 2019) 
Ungdomsmedlemmer: 872 (823 pr. 3. august 2019) 
 
Licenser: 
Vejsport: 190 (213 pr. 3. august 2019) 
Karting: 1293 (1418 pr. 3. august 2019) 
Banesport: 927 (1194 pr. 3. august 2019) 
Rally: 786 (930 pr. 3. august 2019) 
Dragracing: 53 (71 pr. 3. august 2019) 
 
3.2 Genåbning og retningslinjer 
Bestyrelsen har henover de sidste par måneder arbejdet tæt sammen med DIF for at få den 
bedst mulige genåbning af sporten. Fordelen ved at stå sammen er naturligvis, at 62 
specialforbund fylder væsentligt mere, end hvis vi alle arbejdede hver for sig.  
Vi er dog ikke tilfredse med de nuværende retningslinjer, hvilket vi har gjort DIF 
opmærksom på. De har lovet at arbejde for, at de uhensigtsmæssigheder, vi har påpeget, 
bliver ændret, når retningslinjerne skal justeres næste gang. 
Vi fortsætter arbejdet med at lægge pres på DIF og give input til, hvordan vi gerne vil have 
retningslinjerne udformet, så de også tager højde for vores sport. 
Brigitte Jerkel, der er medlem af Folketinget, har også jævnligt løftet vores ønsker både i 
hendes eget parti og med de andre partiers ordførere. 
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4. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning 

 
4.1. Ansøgning om optagelse af klubben ”Sjællands Militærhistoriske Køretøjsforening”. 
(B20-037) 
DASUs bestyrelse har besluttet at optage ”Sjællands Militærhistoriske Køretøjsforening”. 
Endelig beslutning om optagelse vil, i henhold til vedtægternes §4, ske på førstekommende 
repræsentantskabsmøde. 
 

5. Økonomi 
5.1. Halvårsregnskab 2020 (B20-039) 
Halvårsregnskabet offentliggøres i næste uge (34). 

  
6. DASUs kommende strategi (”Motorsportsplatformen DASU”) 

Bestyrelsen havde en god, lang drøftelse om, hvordan fremtidens DASU kunne se ud og vil 
på efterårets dialogmøde den 9. september i Middelfart præsentere 1. udkast til det vi, på 
nuværende tidspunkt, som arbejdstitel kalder ”Motorsportsplatformen DASU”. 
 

7. Eventuelt 
i.a.b. 

 
 

8. Mødekalender 2020 
23. august – møde med kartingklubberne 
25. august – Teams-møde med klubberne 
9. september – fælles dialogmøde 
06-20: Bestyrelsesseminar: 4. oktober  
07-20: 13. november 
 
 


