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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse referat 01-21 
Godkendt. 
 

3. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning 
 
3.1. henvendelser fra klub vs. klubmedlemmer (B21-004) 
Bestyrelsen drøftede, på baggrund af en henvendelse fra et klubmedlem, den principielle 
holdning om, at vi som udgangspunkt kun behandler henvendelser fra klubber og udvalg. 
Klubmedlemmer skal henvende sig via deres klub. 
Bestyrelsen besluttede i forlængelse heraf, at denne stillingtagen i særlige tilfælde vil 
kunne fraviges, bl.a. i sager af meget principiel karakter, samt i sager om påstået 
inhabilitet, brud på etisk kodeks o.lign. 
I den konkrete henvendelse fremkommer klageren med en påstand om inhabilitet i et af 
vores sportsudvalg, og bestyrelsen besluttede derfor at behandle henvendelsen. 
Bestyrelsen kan oplyse, at vi i den konkrete sag ikke vurderer, at udvalgsmedlemmet har 
været inhabil i arbejdet med reglementerne. 

 

3.2. Medlems- og licenstal 1. februar 
Bestyrelsen evaluerede på medlems- og licenstallene pr. 1. februar og særligt på effekten 
af de 25 % rabat på kørerlicenser i januar 2021. 
Tiltaget har været en succes, idet det samlede licensantal er steget med ca. 77% i forhold 
til samme tid sidste år, mens medlemstallet ligger en smule højere. 
Bestyrelsen er meget tilfreds med, at rigtigt mange har benyttet sig af tilbuddet, da det 
også betyder, at mange kørere allerede nu har tegnet licens og er klar til sæsonen, når vi 
får mulighed for at starte op igen.  
 
3.3. Dækaftale klubrally 
Bestyrelsen har fornyet dækaftalen med Yokohama vedr. klassede dæk til klubrally, og 
glæder sig til et fortsat godt samarbejde med Yokohama i 2021. 
 
3.5. Ansøgning til banefonden fra ASKH i forbindelse med FIA-godkendelse af CHGP (B21-
005) 
Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra ASK Hedeland i forbindelse med et projekt om FIA-
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godkendelse af banen til CHGP. I første omgang skal godkendelsen bruges i forbindelse 
med, at Pure ETCR kommer til København til august. 
Bestyrelsen finder projektet yderst interessant, da det vil være det første løbsarrangement 
i Danmark, hvor der deltager en ren elbilsklasse. FIA-godkendelsen vil også gøre det muligt 
at tiltrække andre internationale klasser til arrangementet. 
Bestyrelsen bevilliger kr. 50.000 fra DASUs banefond til FIA-godkendelsen. 
 
3.6. Udpegning af kartingudvalgets medlem af DIS 
Kartingudvalget har indstillet Per Simonsen som udvalgets sportsspecifikke medlem af 
Disciplinærudvalget. Bestyrelsen godkendte dette. 
 
3.7. Ansøgning om X30-promotoraftale for 2022 (B21-010) 
Forhandlingerne vedr. en evt. X30 promotoraftale for 2022 er udskudt indtil bestyrelsen 
kender kartingudvalgets ønsker til en ny dækaftale. 
 
3.8. Henvendelse fra DRU vedr. nedsættelse af deltagergebyr i streetrace (B21-011) 
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Dragracingudvalget vedr. nedsættelse 
deltagergebyr til streetrace med det formål at tiltrække flere af de udøvere, der i dag står 
uden for sporten og som deltager i enkelte arrangementer på endagslicens. 
Bestyrelsen vil i samarbejdet med udvalget i løbet af foråret udarbejde et løsningsforslag, 
der er inspireret af den nuværende MRC-model. 
 
3.9. Drøftelse af tankerne bag ny talent- og elitevision (Hans Bruun) 
Hans Bruun orienterede om arbejdet med en ny talent- og elitevision for de kommende 4 
år, hvor der vil blive langt større fokus på udvikling af talentmiljøer i klubberne. 
 
3.12. Ny online ansøgningsformular til politiet. 
Politiet har indført en ny online ansøgningsformular, der skal bruges ved alle former for 
motorløb i Danmark. Onlineformularen erstatter de nuværende blanketter. 
Jens Færgemann er i tæt dialog med udvalgene og politiet i forhold til 
uhensigtsmæssigheder og smårettelser til formularen.  
 
3.13. Danish Motorsport Award 
Bestyrelsen drøftede kort den netop afholdte online version af Danish Motorsport Award 
og glæde sig over, at det trods alt var muligt at få hyldet nogle af vores vindere og 
præstationer fra 2020. 
 
3.14 Nedsættelse af arbejdsgruppe/ ad-hoc udvalg for klima og bæredygtighed 
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på udarbejdelse af kommissorium for det kommende ad-
hoc udvalg for klima og bæredygtighed.  
 
 

4. Økonomi 
4.1. Godkendelse af DSK-budget 2021 (B21-003) 
Bestyrelsen har godkendt det fremsendte DSK-budget for 2021, og der skal lyde en stor tak 
til Morten Willum for det store arbejde med at få budgettet på plads. 
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4.2. Justering af elitebudgettet 2021 (B21-008) 
Bestyrelsen drøftede elitebudgettet for 2021, og det blev besluttet at justere på de enkelte 
poster i det af repræsentantskabet godkendte budget, så det stemmer overens med 
aftalen med Team Danmark. Den samlet budgetramme er uændret.  
Bestyrelsen gør samtidigt opmærksom på, at vi ønsker at få en løbende kvartalsmæssig 
status fra Eliteudvalget på økonomi og indsatser. 
 
4.3. Status på årsrapport 2020 
Mogens Høj orienterede om status på årsrapporten for 2020. Der mangler fortsat nogle 
småting inden revisionen kaster sig over regnskabet, men vi forventer at prognosen fra 
repræsentantskabet kommer til at holde. Overskuddet vil blive fordelt på hhv. bane- og 
udviklingsfonden, så pengene kommer tilbage til sporten. 
 

5. Sekretariatet 
Ture Hansen orienterede om status på sekretariatet. De fleste medarbejdere arbejder 
fortsat hjemmefra. 
Der arbejdes fortsat på planen for den fremtidige organisering, så sekretariatet bliver 
bedre i stand til at understøtte indsatsområderne i DASUs strategi samt yde service til 
klubber og medlemmer i dagligdagen. I forlængelse heraf vil det i særlig grad blive 
overvejet om der er behov for at ansætte en deltidsmedarbejder til at løse diverse 
administrative opgaver på sekretariatet. 

 

6. Motorsportsplatformen DASU 
Bestyrelsen arbejder videre med tankerne om Motorsportsplatformen DASU og vil 
igangsætte en intern møderække inden for de 8 indsatsområder. 
 

7. DIF 
7.1 Status på strategispor 2022-25 
Bestyrelsen har fået første tilbagemelding fra DIFs bestyrelse vedr. de kommende 
strategispor, der løber fra 2022-25. Tilbagemelding er positiv og senest 1. maj skal vi 
aflevere den endelige version af vores strategispor til DIF.  
 
7.2. Hans Natorp 
DASU har fået ny kontaktperson i DIFs bestyrelse, nemlig næstformand Hans Natorp. 
Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet. 
 

8. FIA-relateret 
8.1. 3-stjernet FIA-miljøakkreditering 
DASU har igangsat arbejdet med at opnå en 3-stjernet FIA miljøakkreditering og forventer 
at denne er opnået i slutningen af 2021. 
 
8.2. FIA Motorsports Games 2021 
FIA har besluttet at gentage succesen med FIA Motorsports Games fra 2019. I 2021 afvikles 
arrangementet fra 29.-31. oktober på og omkring banen Paul Ricard i Sydfrankrig. 
I 2019 var der 6 motorsportsdiscipliner, men i 2021 er dette udvidet til 18 discipliner. 
DASU vil i løbet af foråret, når der kommer mere info fra FIA, sende følere ud til klubber, 
udvalg og medlemmer m.v. for at finde egnede kandidater til deltagelse. 
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9. Eventuelt 

I.a.b. 
 

10. Mødekalender 2021 
03-21: 18. marts kl. 18.00 (online) 
 
 


