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BU møde 29. august 2020 
 
Til stede:  Nicolaj Fuhrmann, Kim Johansen, Kai Frederiksen, Michael Skaarup Nielsen, Jens-Kim Larsen, 
Carsten Sjælland. Fraværende: Thomas Bakke 
 
 
Sagsbehandling på Podio mellem møderne:  
BU skal være hurtigere til at give respons på sager der er oprettet i Podio. Vi skal sikre fremdriften og 
afslutning af sagerne.  
Sekretariatet har lovet at indrette Podio så den ansvarlige får besked når der ikke er aktivitet i en given 
periode 
 
BU-medlemmer der deltager i løb:  
Det er vigtigt at vi som BU-medlemmer agerer professionelt og korrekt når vi deltager i løb som kørere. Vi 
har lov til at deltage som almindelige kørere på lige vilkår med andre, men vi skal være ekstra 
opmærksomme på at ”holde fanen højt”.  
 
BU 20-107 Sprogbrug på sociale medier: 
Episode på FDM Jyllandsringen – efterfølgende opslag på Facebook. Der er fremsat trusler og brugt et 
unødigt hårdt sprog. Sagen videregives til DIS  
 
Fremtid for SuperCup: 
I sæson 2021 skal der være min. 12 startende til hvert løb afviklet i DK, hvis klassen skal bevares som 
selvstændig klasse. Grundet Covid19 i 2020 får klassen også 2021 til at bevise, at der er et tilstrækkeligt 
antal deltagere til at holde klassen åben som selvstændig klasse. 
 
Støj:  
BU arbejder på at reducere støjbelastningen fra banesport. I første omgang arbejdes på offroad-delen med 
henblik på at sikre en reduktion til sæson 2022. Kørere må derfor forberede sig på, at der kan komme nye 
og mere restriktive krav til støj på konkurrencekøretøjer til sæson 2022. Der afsættes budget til projektet i 
2021.  
 
BU20-120 Klage fra kørerrepræsentant mfl.  
Klagen gennemgået og vurderet. Klager får svar fra BU.  
 
Behandling af sager der skal til DIS:  
Der er tilføjet en knap i Podio, hvor dommerne ved løb bedes markere om der er kørere der er indstillet til 
skærpet straf. Sekretariatet får automatisk besked, og sørger for at indhente nødvendige info til DIS.  
 
Valg til BU:  
Kim Johansen, Nicolaj Fuhrmann og Carsten Sjælland er på valg. Alle modtager genvalg.  
 
Reglementer 2021: 
BU behandlede de indkomne forslag til ændringer i reglementerne for 2021. Den ansvarlig for hver klasse 
skal selv indskrive ændringer i det enkelte reglement. Sekretariatet sørger herefter for renskrift mv. Den 
ansvarlige i BU for klassen giver besked til forslagsstiller om et givet forslag er medtaget til 2021. 


