Referat dragracingudvalgsmøde nr. 1
24. januar via Teams
Deltagere: Tonny Dalsgaard, Benny Franck, Finn Hornbech, Svend Larsen, Lene Jensen
Referent: Lene Jensen
1 Præsentation
Vi startede møde med at byde Tonny Dalsgaard velkommen i udvalget.
Lene informerede, at hun var blevet medlem af DASUs sikkerhedsudvalg og er frem til mere info
derfra om hvad det indebar.
2 DRU-ansvarsområder
Vi vendte de foreløbige ansvarsområder i udvalget:
Finn & Benny fortsætter med at tage sig af reglementsopdateringer.
3 Streetrace, licens og afgift
Vi talte om Lenes møde med Ture vedr. afgiftnedsættelser på streetrace og muligheden for at
ikke-licensindehavere kan deltage for lavere afgift. Hvis vi skal have fat i de unge der kører ulovligt
streetrace, er det på prisen vi skal tiltrække dem med.
Vi blev enige om at Lene går tilbage til Ture og beder han vende dette med bestyrelsen.
4 Reglementer
Vi gennemgår streetrace-reglementet for at se, om der kan lettes på nogle reglementer for lettere
at få fat i de unge, der ikke er i DASU, og gøre det lettere at afvikle streetraceløb i DASU-regi.
5 Licenskursus
Ulrik Eriksen har tilbudt DRU at afholde højere licenskursus - vi beder Ulrik om datoen 27.3.21,
men må også vente og se, hvor vi står vedr. restriktioner/nedlukning.
6 Kontakt til DMU
Svend kontakter DMU og mc-deltagelse ved løb i Holeby (disse løb er desværre ikke DASU-løb)
Men vi håber på en åbning fra DMU, da der er rigtig mange medlemmer i DMU, der gerne vil
deltage i streetrace - og den sport findes ikke i DMU.
7 Øvrige
Grundet den fortsatte nedlukning venter vi med andre emner til vi mødes fysisk og ser hvad
fremtiden vil bringe.
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Vi satser på et møde 27. marts hvor Ulrik evt. holder licenskursus efter middag, og vi så kan holde
udvalgsmøde formiddag og deltage i kurset efterfølgende. Vi venter på svar fra Ulrik om datoen
passer.
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