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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse referat 04-21 
Godkendt. 
 

3. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning 
 
3.1. Regler for endagslicenser (B21-024) 
Bestyrelsen drøftede indgående reglerne for endagslicenser særligt i forhold til 
arrangementer, hvor der deltager udlændinge. Det er i henhold til FIA’s regler ikke muligt 
at udstede endagslicenser til udlændinge, med mindre de opfylder kravene om bopæl i DK 
eller fuldtidsstudie. 
Bestyrelsen drøftede også mulighed for online betaling og bestilling af endagslicens, men 
besluttede at tage dette emne op på førstkommende dialogmøde med klubberne. 
 
3.2. All-risk-forsikring (B21-034) 
DASU har pga. skadeshistorikken for all-risk-forsikringen fået varslet, at selvrisikoen stiger 
til kr. 10.000. Det er efterfølgende lykkedes at forhandle den ned til kr. 7.500.  
Det blev besluttet, at indholdet af forsikringen skal gennemgås grundigt for evt. at få 
nedbragt præmien. 
 
3.3. Adgang til video- og billedmateriale (B21-032) 
Bestyrelsen drøftede hvordan og i hvilket omfang DASUs sikkerhedsudvalg kan få adgang til 
at se optagelser af alvorlige uheld med det formål at komme med forslag til forbedring af 
sikkerheden i sporten.  
Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet og forventer at have et regelsæt klar efter 
sommerferien. 
 
3.4. BU’s reglementsarbejde (B21-033) 
Bestyrelsen har efter mødet med BU den 6. maj drøftet situationen vedr. 
reglementsarbejdet i banesportsudvalget. 
Bestyrelsen anerkender, at arbejdet med reglementerne kan være administrativt 
omfangsrigt og har besluttet midlertidigt at ansætte en person, der i efteråret 2021 kan 
bistå udvalget med at holde styr på de administrative aspekter af reglementsarbejdet og 



 

 

 

 

 

Side 2/4  Bestyrelsesprotokol 5/2021 

 

 

deltage i reglementsweekenden. De konkrete vilkår for ansættelsen drøftes med BU’s 
formand. 
  
Derudover er det blevet besluttet, at fristen for udgivelse af banesportsreglementet for 
2021 (pga. corona) rykkes med 1 måned, dvs. aflevering til bestyrelsen den 1. december og 
udgivelse 15. december. 
 
Bestyrelsen drøftede derudover også den stigende tendens blandt sportsudvalgene til at 
flere og flere sportslige regler lægges ud i cirkulærer. Dette finder bestyrelsen 
uhensigtsmæssigt og ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i reglement 1. 
Bestyrelsen tager det op med de enkelte formænd på de kommende statusmøder. 
 
3.5. KU’s ansøgning om støtte til test af elkarts til DM-revanchen (B21-029) 
Bestyrelsen har besluttet at støtte projektet økonomisk, men ønsker at der bliver nedsat 
en arbejdsgruppe bestående af Alex Stubberup, Peter Thornemann, Mogens Høj og Henrik 
Møller-Nielsen. Arbejdsgruppen skal stå for udformning af kontrakt med særligt fokus på, 
hvordan den økonomiske risiko for DASU/KU kan mindskes, hvis projektet ikke bliver en 
succes. 
 
3.6. Racing for Denmark (B21-030)  
Bestyrelsen færdigbehandlede oplægget vedr. Racing for Denmark og besluttede, at man 
ikke ønsker at gå videre med ideen om en fondskonstruktion, men i stedet skal der i de 
kommende år sættes yderligere fokus på netværksdelen af Racing for Denmark. 
 
3.7. Skriv vedr. streetrace (B21-035) 
Hans Bruun orienterede om brev fra bestyrelsen til Rigspolitichefen og formanden for 
Kommunernes Landsforening vedr. den igangværende konflikt om gaderæs. DASU kan, i 
samarbejde med politi og kommuner, tilbyde at afvikle lovligt gaderæs, hvor sikkerheden 
for deltagere, publikum og frivillige er på plads og hvor arrangementerne køres i henhold til 
gældende lovgivning for motorsportsarrangementer. 
 
3.8. Møde med offroadklubber om talentarbejde 
Bestyrelsen drøftede tidligere i år, hvordan vi kan få involveret offroadklubberne i et mere 
struktureret talentarbejde, og efter aftale med Nicolaj Fuhrmann (BU) inviteres 
offroadklubberne til et informationsmøde omkring talentudvikling. Det bliver næste gang 
BU inviterer til møde med klubberne, formentlig i august/september. 
 
3.9. MRC – ændring af mesterskab 
MRC-udvalget har anmodet om ændring af de godkendte mesterskaber, så 
brændstofklasserne 1:5 TC og 1:5 GT slås sammen til én samlet klasse, og derudover 
tilføjes el-klasse 1:10 Front Wheel Drive.  
Bestyrelsen godkendte ansøgningen. 
 
3.10. Rotax E-kart til DM i Thy (B21-036) 
Styregruppen for DSK har aftalt vilkårene for Rotax E-karts deltagelse i forbindelse med 
DIF-DM’et i Thy. 
Rotax E-kart deltager på de aftalte vilkår som ”Rotax E-kart-mesterskab”. 
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4. Økonomi 

4.1. Status på årsrapport 2020 
Bestyrelsen havde en kort drøftelse af processen omkring underskrivelse af årsrapporten 
og det blev besluttet, at det endelige udkast til årsrapporten næste år udsendes tidligere til 
gennemlæsning i bestyrelsen. 
 

5. Sekretariatet 
5.1. DASUs IT-systemer, inkl. dasu.dk 
Ture Hansen orienterede kort om status på DASUs IT-systemer, herunder dasu.dk og 
bestyrelsen havde en indledende dialog om opgraderinger og fremtidige løsninger. Emnet 
vil blive taget op igen på næste bestyrelsesmøde. 
 

6. Sportsudvalg 
6.1. møde med kartingklubberne 30. maj og 8. juni 
Henrik Møller-Nielsen orienterede om genstart af møderække med kartingklubberne om 
strategien for de kommende år. 
 
6.2. RU om afregning og økonomi vedr. Rallyresult m.v. 
Rallyudvalget og bestyrelsen har haft et kort møde om Rallyresults økonomi, og det blev 
besluttet at invitere folkene bag Rallyresult til et møde i begyndelsen af juli. 
 

7. DIF 
7.1 Status på arbejdet med strategispor 2022-25 
DASUs strategispor for 2022-25 er indleveret til DIF, og vi afventer nu den administrative 
indstilling og efterfølgende høringsfase.  
 
7.2. Formandsvalg i DIF 
Henrik Møller-Nielsen orienterede om det kommende formandsvalg i DIF, hvor de to 
nuværende næstformænd Hans Natorp og Thomas Bach stiller op. 
 

8. FIA-relateret 
 
8.1. Extreme E på Grønland 
Ture Hansen orienterede om seneste nyt vedr. Extreme E-arrangementet på Grønland. Det 
forløber efter planen, og DASUs hold af frivillige tager efter al sandsynlighed afsted den 24. 
august. 
 
8.2. Valg af ny præsident i FIA 
Henrik Møller-Nielsen orienterede kort om de to kandidater og deres hold. Den nuværende 
vicepræsident Graham Stoker stiller op som præsident med Tom Kristensen som 
vicepræsident for sport. 
 
8.3. FIA Sports regional conference (5.-8. juli) 
Henrik Møller-Nielsen og Ture Hansen deltager online i konferencen. 
Bestyrelsen drøftede DASUs fysiske deltagelse i den del af konferencen, der omhandler 
”Women in Motorsport”, hvor der er planlagt et større møde (hvert 4. år) Henriette Juel 
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Bruhn undersøger muligheden for at deltage, da vores medlem af WIM Brigitte Klintskov 
Jerkel er sygemeldt. 
 

9. Eventuelt 
i.a.b. 
 

10. Mødekalender 2021 
06-21:  
 
 
 


