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Referat, KU møde 5-21 

7. april 2021, 19:00 

Deltagere Peter Thornemann, Peter Laurbjerg, Peter Hansen, Alex Stubberup Frederichsen  

samt Morten Willum (DSK Race director), deltog som gæst under punkt 1. 

Afbud (syg) Tommy Larsen 

Referent Alex Stubberup Frederichsen 

1. DSK opdatering 

Der er forsat problemer med Ikast, det ligger nu fast at vi ikke kan bruge banen den weekend. Vojens flyttes 

til den weekend (9.-11. juli). Vi fastholder den sidste dato som reserve/backup. DSK forventes hermed at 

bestå af 3 DSK løb, samt DM. 

2. Sidste referat     

Ingen kommentarer til offentliggjorte. 

3. Nyt fra formanden og andre udvalgsmedlemmer 

El-kart projektet blev diskuteret i udvalget. KU har besluttet at søge udviklingsudvalget om støtte til 

projektet. 

4. Reglement 6, 2022 

Arbejder til 2022 er i gang og der forventes at udsende en version 1 til klubberne primo juni. KU imødeser 

gerne ændringsforslag til version 1 snarest. 

5. Kursus 2021 

Vi er forsat ramt er forsamlingsforbuddet, så der forsat ikke kan afvikles kurser med mere end 4 deltagere. 

Hvis der ikke er nogen ændring inden næste møde, må vi iværksætte nødplaner. 

6. COVID-19 opdatering  

Men den seneste åbning, kan der arrangeres mindre løb og muligvis også større løb, men det kræver en del 

planlægning. KU vil gerne være behjælpelig med råd og vejledning. 

7. DIF DM-uge 2022 

DASU er blevet kontaktet omkring deltagelse i DM-ugen (uge 25) i 2022. DM-ugen er både i 2022 og 2023 

placeret i Aalborg. KU finder det ikke realistisk at være med i 2022, men arbejder imod at kunne være en 

del af projektet i 2023. 

8. Dækaftaler og udbud 

KU har fået en del input og der arbejder videre med forskellige løsningsmodeller.  

9. Dispensation for karts til CM/CJ 

Der gives hermed en stående dispensation til at køre med karter med akselafstand 900-1010 til løb i CM/CJ 

op til og med landsdelsmesterskaber. Dispensationen gælder for 2021 og kan ikke forventes forlænget. 

10. Strafudmåling/målinger med motor og front 

KU har udarbejdet et dokument til brug for tekniskkontrol, med blandt vejledning til straffe samt vejledning 

til målinger. Dokumentet er alene tænkt som en vejledning og har som sådan ingen reglementsfunktion. 
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11. Evt. 

Da det ikke er mulighed for at afholde klubmøder(Jf KU årshjul), udsættes dette til et senere tidspunkt. 

Møde slut 21:20. 


