Referat BU-møde 11. november 2021
Sted: Online
Deltagere: Nicolaj Fuhrmann, Thomas Bakke, Jens-Kim Larsen, Michael Skaarup Nielsen, Ronnie Søgaard
Andersen, Kai Frederiksen, Carsten Sjælland
1. Dialog med klubberne
Offroad-sektionen og formanden var indkaldt til, og deltog i onlinemøde med offroad-klubberne
26. okt. Klubberne fremlagde et forslag, de ønsker at fremsætte på repræsentantskabsmødet, om
at dele BU i et asfaltudvalg og et 5-mands offroad-udvalg. En af offroad-klubbernes pointer var, at
der manglede kommunikation fra BU til klubberne. En del af de efterspurgte informationer kom
tidligere fra den sekretær der var fast tilknyttet BU.
Vi skal i BU forsøge at øge informationsniveauet til klubberne og sikre, at referater af de afholdte
møder bliver udgivet. Det blev aftalt at afholde et antal onlinemøder med offroad-klubberne i løbet
af året. Michael Skaarup Nielsen er ansvarlig for at aftale datoer med klubberne.
2. Årshjul
Det årshjul, som tidligere er blevet udarbejdet og brugt til at sikre diverse opgaver i BU og
opfølgning på sekretariatet, skal ajourføres og opdateres.
Thomas Bakke har ansvar for dette. Deadline er 20. nov. NF har derefter ansvar for at
kommunikere til sekretariatet, at der skal følges op på de beskrevne aktiviteter.
3. Uddannelse/kurser
Hvilke kurser/uddannelser skal planlægges og afholdes før sæson 2022:
514 løbslederassistent – 5.-6. februar 2022. Ansvar Ronnie Søgaard Andersen og Carsten
Sjælland
227 støjmåler – tilrettelægges og afholdes af teknisk delegerede. Ansvar Jens-Kim Larsen
523 og 522 teknisk assistent og teknisk chef. Ansvar Jens-Kim Larsen
Løbslederseminar. Afholdes 5. marts 2022. Ansvar Ronnie Søgaard Andersen og Carsten
Sjælland
Kursusmateriale til 533, 530 og 532+ samt licenskursus folkerace/crosskart skal opdateres senest 1.
marts 2022. Ansvar Carsten Sjælland
4. Henvendelse fra Historisk udvalg omkring opdatering af sikkerhed
Efter vores henvendelse til HU omkring planlagte opdateringer af sikkerhedsudstyr, har HU
henvendt sig med svar og oplæg til møde. Møde afholdes 9. dec. Vi ønsker, at sikkerhedsudvalget
inviteres med. Nicolaj Fuhrmann, Thomas Bakke og Ronnie Søgaard Andersen deltager fra BU.
5. Officials uden gyldig licens
Orientering om, at en klub ved afvikling af baneløb har anvendt officials uden gyldig licens. Klubben
har anvendt officials uden den krævede licens samt ”officials” uden licens og uden medlemskab af
DASU-klub. Det er klart utilfredsstillende, og ikke i orden, at en løbsarrangør ikke overholder
licenskrav for officials. BU følger op på sagen.
6. Eventuelt
Spørgsmål fra en klub om hvorfor kalendermøde ikke afholdes i forlængelse af
repræsentantskabsmødet. Vi vurderer, at det ikke nødvendigvis er de samme personer der deltager
i repræsentantskabsmødet og i dialog/kalendermødet. Fx deltager kørerrepræsentanter ikke i
repræsentantskabsmødet. Carsten Sjælland er ansvarlig for at svare klubben.
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