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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse referat 02-21 
Godkendt. 
 

3. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning 
 
3.1. Evaluering af klubinfomødet 9. marts 
Bestyrelsen drøftede kort infomødet med klublederne. Det er fortsat vores opfattelse, at 
formatet fungerer godt og at der er god vekselvirkning mellem information og dialog. 
Vi forventer at indkalde til et nyt møde i midten af april. 
 
3.2. Oversigt promotoraftaler og kommercielle aftaler 
Bestyrelsen gennemgik oversigten over promotoraftaler og kommercielle aftaler for 2021. 
Bestyrelsen vil i forlængelse heraf gerne pointere, at det alene er DASUs bestyrelse, der, i 
henhold til vedtægterne, kan tegne unionen og dermed indgå aftaler/kontrakter mellem 
DASU og eksterne firmaer/organisationer.  
 
3.3. Fremtidig model for streetrace i DASU-regi 
Bestyrelsen er i samarbejde med dragracingudvalget ved at udarbejde en ny model for 
streetrace i DASU, der skal gøre det lettere og billigere at tiltrække nye deltagere til 
sporten. 
 
3.4. Status på talent- og elitevision 2021-24 (B21-019) 
Hans Bruun orienterede om den nye talent- og elitevision for 2021-24, der forventes at 
være klar til offentliggørelse i løbet af april måned. 
Bestyrelsen havde en god dialog om indholdet af visionen, og det blev samtidigt besluttet 
at indkalde offroadklubberne i banesporten til en dialog med henblik på opstart af et mere 
struktureret talentarbejde i denne del af sporten. 
 
3.6. Aftale om tv-produktion af CC-Cars DASU Classic-løbet den 24. april 2021 (B21-014) 
DASU har lavet aftale om tv-produktion af CC-Cars DASU Classic den 24. april.  
Aftalen er blevet en realitet på grund af fint arbejde fra Ulrik Hejl og vejsportsudvalget.  
Løbet er samtidigt kvalifikationsløb til FIA Trophy for Historic Regularity Rallies 2021. 
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3.7. Danish Motorsports Award (B21-015) 
Bestyrelsen havde en kort drøftelse af dette års Danish Motorsports Award, der blev 
afholdt ”live” på Facebook. Bestyrelsen var tilfredse med, at vi fik lejlighed til at hylde nogle 
af sidste års vindere, men selve formatet fungerede ikke optimalt.  
Vi ønsker at fortsætte med Danish Motorsport Award, men i samarbejde med DMU er vi 
ved at revidere, hvilke priser der skal være til showet. 
Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf muligheden for at ændre på strukturen for 
repræsentantskabsweekenden. Vi arbejder med en idé om, at fredagsmiddagen bortfalder 
permanent for i stedet at afholde en fælles middag for alle klubledere og 
udvalgsmedlemmer lørdag aften. Under middagen vil vi samtidigt uddele 
hædersbevisninger og diverse priser til klubber og udøvere. Vi forestiller os derudover, at 
tiden fra afslutningen af repræsentantskabsmødet og frem til middagen kan bruges til 
diverse møder mellem klubber, udvalg, bestyrelse og sekretariat.  
Til næste møde i bestyrelsen skal der udarbejdes budget for ovenstående idé, hvorefter 
der tages endeligt stilling til om det skal realiseres i 2021. 
 
3.8. Henvendelse vedr. dommere i banesporten (B21-016) 
Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. banesportsudvalgets beslutning om, at 
medlemmer af BU også kan virke som dommere til arrangementerne. Udvalgets beslutning 
er truffet for dels at sikre, at der er tilstrækkeligt mange dommere til arrangementerne og 
dels for, at BU kan komme tættere på sporten.  
Bestyrelsen har svaret direkte på henvendelsen, men vil gerne pointere, at det er 
banesportsudvalget, der fastsætter kriterierne for, hvad der kræves for at blive dommer, 
samt er ansvarlige for at udpege dommere og sørge for, at der er dommere nok til alle 
løbsarrangementer. 
 
3.9. Digital Motorsport i DASU 
Karsten Lemche gav en kort status på udviklingen inden for digital motorsport i DASU. 
DASU er dybt involveret i udviklingen af e-sport, herunder digital motorsport, på tværs af 
forbund i Danmark og internationalt via samarbejder med DIF og FIA.  
DASU vil fortsat udbyde konkurrencer på højeste niveau i Danmark. Det skal sikre at alle, 
der elsker motorsport, har mulighed for let at deltage i konkurrencer, der er baseret på 
fairness og præstationer.  
DASU ønsker også, som led i fremtidig strategi, at kunne tilbyde klubber, samarbejds-
partnere og netværk events, rekruttering og fastholdelse ved hjælp af blandt andet digital 
motorsport som del af et voksende marked i Danmark for digital motorsport 
 
3.10. Henvendelse fra KU vedr. økonomisk støtte 
Bestyrelsen har modtaget ansøgning om økonomisk støtte til indretningen af DSK-bussen, 
der skal fungere som videokontrolrum og sekretariat til løbene. 
Bestyrelsen besluttede at bevillige kr. 15.000 til indretning af DSK-bussen. 
 

4. Økonomi 
4.1. Status på årsrapport 2020 
Mogens Høj orienterede om status på årsrapporten for 2020. Ekstern og intern revision er 
ved at gennemgå regnskabet. 
Bestyrelsen drøftede kort arbejdsprocessen i forhold til den eksterne revision og der skal, 
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når revisionen er afsluttet, afholdes møde med hhv. DIF og EY vedr. aftalen om revision af 
DASUs regnskab. 
 

5. Sekretariatet 
5.1. Omstrukturering og stillingsopslag 
Ture Hansen orienterede om den planlagte omstrukturering af arbejdsopgaver på 
sekretariatet samt om den nyopslåede deltidsstilling som administrativ medarbejder. 
 

6. Sportsudvalg 
6.1. Dansk Super Rallys fremtid 
Bestyrelsen drøftede, på baggrund af en henvendelse fra Kenneth Svendsen, Dansk Super 
Rallys fremtid i forhold til, hvordan serien skal være organiseret i DASU.  
Det blev besluttet at invitere Kenneth Svendsen og RU til et møde vedr. den fremtidige 
plan og organisering af Dansk Super Rally. 
 
6.2. Kartingudvalget og strategiarbejdet 
Bestyrelsen har i samarbejde med kartingudvalget udarbejdet et skriv til klublederne i 
kartingsporten om status på strategiarbejdet.  
Arbejdet og processen med strategien har, pga. Covid-19-situationen, desværre ikke kunne 
gennemføres efter hensigten, da vi ikke har haft mulighed for at mødes fysisk. Det har 
betydet, at vi står tilbage med en række forslag fra arbejdsgrupperne, som ikke er blevet 
endeligt kvalificeret og godkendt af den samlede gruppe af klubledere. Derudover mangler 
vi også at blive enige om, hvordan den fremtidig løbsstruktur (trekanten) skal se ud og 
hvilke regler, der skal gælde for de forskellige niveauer af arrangementer. 
Til 2021-reglementet har kartingudvalget implementeret nogle af tankerne, der blev 
drøftet på strategimøderne, men vi er fuldt ud klar over, at vi ikke er i mål og at vi skal have 
genstartet processen og arbejdet med klublederne, så snart som det er muligt at mødes 
igen. 

 

7. Motorsportsplatformen DASU 
7.1. Beskrivelse af indsatsområder 
Bestyrelsen drøftede kort en revideret oversigt over indsatsområderne og det blev 
besluttet, at der snarest indkaldes til et møde i bestyrelsen om det videre arbejde med 
Motorsportsplatformen. 
 
7.2. Nedsættelse af advisory board vedr. klima og bæredygtighed 
I forbindelse med indsatsen for klima og bæredygtighed i motorsporten blev det besluttet 
at nedsætte et advisory board for klima og bæredygtighed i DASU. Der skal udarbejdes 
kommissorium og sammensætningen skal være bredt funderet i forhold til forskning, 
industri, uddannelse, politik og sport. 
 

8. DIF 
8.1 Status på arbejdet med strategispor 2022-25 
Udarbejdelsen af de to nye DIF-strategispor er godt i gang. Der afholdes statusmøde med 
sekretariatet den 6. april. 
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8.2. Status på DM-ugen 2022 (B21-018) 
I sommeren 2022 afholdes der i DIF-regi en fælles DM-uge, hvor alle forbund har mulighed 
for, i et samlet setup, at afholde et eller flere af deres afsluttende DM’er.  
I 2022 foregår det i Aalborg (og omegn) og DASU forventer at kunne afvikle 2-3 af vores 
DM’er i forbindelse med arrangementet og indtil videre arbejder vi med følgende 
discipliner: 
DM i karting på Tom K Arena i Nysum 
DM i digital motorsport 
DM i rallyshow 
 
Læs evt. mere om DM-ugen her. 
 
 

9. FIA-relateret 
 
9.1. FIA Motorsports Games 2021 
I 2021 afvikles FIA Motorsport Games den 29.-31. oktober i området omkring Paul Ricard i 
Frankrig. Arrangementet er udvidet til i år at omfatte 18 forskellige discipliner. 
DASU er ved at udarbejde plan og budget for vores deltagelse. 
 
Læs evt. mere her: 
https://www.fiamotorsportgames.com 
 
 
 

10. Eventuelt 
I.a.b. 
 

11. Mødekalender 2021 
04-21: 3. maj kl. 18.00 (Teams) 
 
 
 

https://motorsportdanmark.dk/dm-ugen-bliver-realitet-i-2022/
https://www.fiamotorsportgames.com/

