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Referat BU-møde 1 2022 

 

9. januar, Scandic Odense 

Deltagere: Kai Frederiksen, Michael Skaarup Nielsen, Nicolai Fuhrmann, Thomas Bakke, Ronnie Søgaard 
Andersen, Carsten Sjælland 

Dagsorden/referat 

Deltagere: Kai Frederiksen, Michael Skaarup Nielsen, Ronnie Søgaard Andersen, Thomas Bakke, Nicolaj 
Fuhrmann, Carsten Sjælland 

1. Velkommen, ansvarsområder i BU for medlemmerne 

Konstitueringsliste opdateret. Stort set uændret ift. 2021 

NF oplyser at han stopper som formand for BU, når valgperioden udløber november 2022. RSA genopstiller 
heller ikke ved næste repræsentantskabsmøde.  

BU skal gennemgå reglement 5 for at sikre at der ikke mangler passager efter bestyrelsen har ændret i 
teksterne.  

2. Fastlæggelse af BU møder online/fysiske  

Det er nødvendigt at en del af møderne er fysiske. Der afholdes online møder efter behov, samlet for BU 
eller i sektionerne. Aftalte møder: 

BU2 26, marts, (i forbindelse med dommerseminar 27. marts) 
BU3 14. juni 2022 kl. 19 online  
BU4 reglementsweekend 3.-4. september   
BU dialogmøde med klubber om reglementer 2023, 20. september 
BU 5 5.-6. november (i forbindelse med dommerseminar) 

Datoer for onlinemøder med offroadklubberne: 

6. april 2022 
21. juni 2022 
11. august 2022 
5. oktober 2022 

3. Dommerne 2021/22 

BU har evalueret og vurderet dommerpræstationerne i 2021 og forberedt samtaler med dommerne ved 
dommerseminaret 27. marts.  

4. Eventuelt 

RSA er i gang med at opdatere prøver til dommere og løbsledere i e-learning.  
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CS og RSA forbereder 514 løbslederassistent-kursus (5.-6. februar) og løbslederseminar (5.-6. marts). 
Opmærksomhed på evt. corona-restriktioner.  

Banesyn: NF syner asfaltbanerne.  

Offroad:  Der foretages kun banesyn 2022, hvis der er er forhold i logbøgerne, eller der er sket ændringer 
på banerne. 

TCR har ønsket at det bliver samme afviklingsdommer til alle 7 løb. NF er TV-dommer på TCR-løbene.  

Dommervejledning skal opdateres - ansvar hele BU. Udsendes til dommerne medio marts. 
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