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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse referat 03-21 
Godkendt. 
 

3. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning 
 
3.1. Henvendelse fra MKC vedr. 2. afdeling af Dansk Super Rally (B21-022) 
MKC har rettet henvendelse til bestyrelsen efter at 2. afdeling af Dansk Super Rally er 
blevet rykket til 15. maj 2021. MKC er utilfredse med, at der lægges et DM-rally dagen før 
deres rallysprint. 
Bestyrelsen har i forbindelse med behandlingen fået redegørelse fra RU vedr. forløbet. 
Bestyrelsen betragter DM-rallyet den 15. maj 2021 som en tilføjelse til kalenderen i 
henhold til reglement 1, 13.401: 
Ansøgning om og tilføjelse af arrangementer til kalenderen kan foretages efter 
ansøgningsfristen. Rettidigt ansøgte og datosatte arrangementer i kategorierne A-G 
indenfor samme sportsgren har normalt førsteprioritet. 
Og da der ikke ligger et løb på samme dato, så er løbet lovligt optaget på DASUs kalender i 
henhold til reglement 1. 
Det er dog bestyrelsens holdning, at det havde været på sin plads, at KOM/089 havde 
orienteret MKC inden tilføjelsen til kalenderen. 
Vi vil opfordre alle klubber til i fremtiden at øge den interne dialog om løbskalender m.v., 
så vi undgår situationer som disse. 
 
3.2. Henvendelse vedr. dæk til Classic Kart 100cc (B21-023) 
Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. godkendelse af VEGA SL4 til Classic Kart 100cc 
klasserne. Bestyrelsen har følgende kommentar: 
Kartingudvalget har optaget 100cc klasserne i reglement 6 2021 og i forlængelse heraf har 
man besluttet, hvilke dæk de skal køre på i 2021. 
Kartingudvalget ønsker at se, hvordan de valgte dæk performer i denne sæson inden der 
træffes beslutning om det fremtidige setup for disse klasser. 
Bestyrelsen kan derfor ikke godkende anmodningen om godkendelse af VEGA SL4 til 100cc 
klasserne i 2021. 
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3.3. Regler for endagslicenser (B21-024) 
Bestyrelsen drøftede på baggrund af en henvendelse fra Sverige de generelle regler for 
endagslicens i DASU-regi, særligt i forhold til udenlandske deltagere. Bestyrelsen arbejder 
videre med problematikken og vil bl.a. have en snak med klubber og udvalg, der afvikler 
løb med udenlandske deltagere. 
 
3.4. Ansøgning om yderligere tilskud til DSK-bussen (B21-026) 
Bestyrelsen har modtaget ansøgning om indkøb af yderligere udstyr til DSK-bussen. 
Bestyrelsen har behandlet ansøgninger og har følgende kommentarer: 
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at DSK skal være selvfinansierende, og der er for ganske 
nylig givet DSK kr. 15.000 til indretning af bussen. 
Ansøgningen kan derfor ikke imødekommes. 
 
3.5. Indberetning til Disciplinærudvalget (B21-027) 
Bestyrelsen har indberettet en sag til disciplinærudvalget vedr. licensforholdet for en 
kartingkører. 
 
3.6. Ansøgning fra rallyresult (B21-028) 
Bestyrelsen har modtaget ansøgning om frigivelse af midler fra Urfonden til indkøb af nyt 
udstyr til Rallyresult. Ansøgningen blev godkendt. 
 
3.7. Racing for Denmark (B21-030) 
Bestyrelsen gennemgik den fremsendte redegørelse vedr. en mulig etablering af en fond 
for Racing for Denmark. 
Bestyrelsen udbad sig mere information om formålet med fondsdannelsen i forhold til den 
nuværende erhvervsklub inden der tages principielt stilling til ideen. 
 
3.8. Ansøgning fra KU om støtte til test af elkarts (B21-029) 
KU har ansøgt om midler til test af elkarts i forbindelse med løb i efteråret 2021. 
Bestyrelsen har i den forbindelse brug for afklaring af en række forhold relateret til 
økonomien og den fremtidige plan for introduktionen af diverse elkartsklasser i dansk 
karting. Bestyrelsen indkalder KU’s formand til en drøftelse af planerne og økonomien. 
 

4. Økonomi 
4.1. Status på Årsrapport 2020 
Mogens Høj orienterede om årsrapporten for 2020, der nu er færdig og klar til underskrift 
og offentliggørelse inden for kort tid. 
 
4.2. Kvartalsrapport 01-2021 
Mogens Høj gennemgik kvartalsrapporten for de første tre måneder af 2021. Rapporten 
offentliggøres på dasu.dk. 
 

5. Sekretariatet 
5.1. Omstrukturering og nyansættelse 
Ture Hansen orienterede om ansættelsen af Jonathan Melchiorsen, der er startet den 3. 
maj som administrativ medarbejder på DASUs sekretariat. 
Den endelige fordeling af arbejdsopgaver internt på sekretariatet er under udarbejdelse, 
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men det er besluttet, at Anne Andersen indtil videre overtager håndteringen af sager i hhv. 
rally, bane og karting. 
 

6. Sportsudvalg 
 
6.1. Dansk Super Rallys fremtid 
Bestyrelsen har afholdt møde med RU vedr. den fremtidige organisering af og økonomi til 
Dansk Super Rally. Bestyrelsen har i forlængelse heraf anmodet udvalget om at komme 
med forslag til en plan/ et koncept (inkl. budget) for afvikling af DSR. 
 
6.2. Dækning af omkostning til rallyresult. 
RU har anmodet om, at DASU dækker klubbernes omkostninger til rallyresult i forbindelse 
med løbene i Dansk Super Rally. Bestyrelsen afventer udarbejdelsen af koncept for den 
fremtidige afvikling af DSR, jf. punkt 6.1, før der tages stilling til dette. 
 
6.3. Optagelser fra DASU-arrangementer 
Bestyrelsen drøftede, i forlængelse af uheldet ved DM1 i rally, mulighederne for at 
indhente diverse billede og filmoptagelser fra akkrediterede fotografer til brug for 
sikkerhedsmæssig evaluering af alvorlige uheld i sporten. Det blev besluttet, at der skal 
udarbejdes et skriv, som alle fotografer, der ønsker at blive akkrediteret til et DASU-
arrangement, skal acceptere for at opretholde deres akkreditering. 
 
6.4. BU og kurser 
BU ønsker at bestyrelsen tager stilling til, hvad der skal ske med kurser/uddannelse i DASU. 
Bestyrelsen medgiver, at vi har et generelt efterslæb på uddannelsesområdet og vil i den 
kommende tid drøfte dette med alle sportsudvalgsformændene. Bestyrelsen påpeger 
samtidigt, at uddannelsesområdet er indsat i en række af sportsudvalgenes specifikke 
kommissorier som et indsatsområde, der skal udarbejdes en plan for i løbet 2021.  

 

7. Motorsportsplatformen DASU 
Bestyrelsen arbejder videre med strategien for motorsportsplatformen DASU og vil, så 
snart det bliver muligt at mødes med klubber og udvalg igen, genoptage møderække vedr. 
dette. 
 

8. DIF 
 
8.1 Status på arbejdet med strategispor 2022-25 
De to DASU/DIF-strategispor om hhv. samfunds- og klimaansvar er færdigudformet og 
bliver sendt til DIF inden den 9. maj. 
 
8.2. Status på DM-ugen 2022 (B21-018) 
DIF’s stort anlagte projekt om en fælles DM-uge, hvor alle specialforbund kan afvikle nogle 
af deres Danmarksmesterskaber, forventes afviklet i juni 2022 i Aalborg. DASU forventer at 
deltage med mesterskaber i digital motorsport og rally. Mulighederne for at afvikle DM i 
karting (i MNJ) har været afsøgt, men det ser ikke ud til, at det bliver muligt i denne 
omgang. 
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8.3. Formandsvalg i DIF 
I 2021 er der valg til formandsposten i DIF og Niels Nygaard genopstiller ikke.  
De to næstformænd Hans Natorp og Thomas Bach stiller begge op til posten som formand 
for DIF. 
 

9. FIA-relateret 
 
9.1. Valg af ny præsident i FIA 
I 2021 skal der vælges ny præsident i FIA, og Jean Todt genopstiller ikke. På nuværende 
tidspunkt er der to kandidater til posten: Graham Stoker (nuværende Deputy President for 
sport i FIA) og Mohammed ben Sulayem. 
 

10. Eventuelt 
Bestyrelsen drøftede kort DASUs indsats for at tilbyde den uorganiserede streetrace at 
blive en del af unionen. Der tages kontakt til formanden for Dragracingudvalget for en 
drøftelse af status og muligheder. 
 

11. Mødekalender 2021 
05-21: 17. juni kl. 17.00 i Idrættens Hus 
 
 
 


