Bestyrelsen
Referat af Bestyrelsesmøde 01/2022
den 14. februar i Idrættens Hus

Deltagere:
Afbud:
Gæst kl. 18-19:
Referent:

Henrik Møller-Nielsen, Mogens Høj, Henriette Juel Bruhn, Bjørn Wichmand,
Hans Bruun & Karsten Lemche
Brigitte Klintskov Jerkel
Mikkel Bøyesen
Ture Hansen

Bestyrelsesmødet blev indledt med en præsentation af strategiaftalen med DIF, inkl.
målsætningerne for 2022. Ture Hansen gennemgik spor 1 vedr. ”Motorsport og klimaansvar” og
Mikkel Bøyesen præsenterede spor 2 om ”Motorsport og samfundsansvar”.
Bestyrelsen havde en god dialog om indsatserne for 2022 og bad om (på månedsbasis) at blive
holdt orienteret om status på igangsatte tiltag og målsætningerne.
Bjørn Wichmand slog til lyd for større opmærksomhed og kommunikation om de mange
interessante teknologiske tiltag, der er i sporten og som er med til at skabe reelle forbedringer i
almindelige bilers effektivitet og miljøpåvirkning. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre dette og
vil i løbet af 2022 se på mulighederne for at udbrede budskabet om, at motorsportens
kombination af konkurrence, teknik og organisatorisk ekspertise giver os en unik position. I
motorsport er vejen fra en idé til teknisk implementering meget kort og i den henseende er
sporten en ideel partner, når innovative og bæredygtige løsninger i automobilindustrien skal
afprøves i virkeligheden.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse referat 06-21
Godkendt.
3. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning
3.1. Medlems- og licenstal pr. 1. februar 2022
Bestyrelsen besluttede i efteråret 2021, at ordningen med 25 % rabat på
kørerlicenser i januar måned skulle gentages i 2022, og vi kan med glæde konstatere,
at det har haft den ønskede effekt. Mange har allerede nu meldt sig ind i klubberne
og tegnet licens:
Medlemskaber:
Almindelige medlemmer: 1767 (fremgang på 14,2% i forhold til 01.02.2021)
Aktive medlemmer: 2377 (fremgang på 16,9% i forhold til 01.022021)
Ungdoms medlemmer: 543 (fremgang på 23,4% i forhold til 01.02.2021)
Kørerlicenser:
Vejsport: 119 (fremgang på 120% i forhold til 01.02.2021)
Rally: 544 (tilbagegang på 7,2% i forhold til 01.02.2021)
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Banesport: 530 (fremgang på 5,6% i forhold til 01.02.2021)
Dragracing: 56 (fremgang på 24,4% i forhold til 01.02.2021)
Karting: 569 (fremgang på 13,6% i forhold til 01.02.2021)
MRC: 29 (tilbagegang på 12,1% i forhold til 01.02.2021)
3.2. ASK-H ansøgning til banefonden (B21-074)
ASK-H har ansøgt om midler fra banefonden til opgradering af banen til CHGP. Man
ønsker at opgradere banen ”Bellahøj Park” til ”FIA Grade 3”. Opgraderingen vil give
klubben mulighed for at afvikle internationale mesterskabsløb for bl.a. de nye
elektriske FIA-bilklasser. Ansøgning om midler går udelukkende på det administrative
gebyr til FIA.
Bestyrelsen ser positivt på ansøgningen, men omkostningerne til FIA er umiddelbart
på et niveau, der gør opgraderingen urealistisk set ud fra et økonomisk synspunkt.
DASU er dog i dialog med FIA om en reduktion af beløbet, men både FIA og DASU
afventer banesynsrapporten fra den internationale banesynsekspert, der gennemgik
banen sidste år.
3.3. Dansk Super Rally (DSR) 2022 (B21-079)
Kenneth Svendsen og RU har fremsendt oplæg til DSR 2022.
Bestyrelsen drøftede oplægget og besluttede at indkalde Kenneth Svendsen til et
teamsmøde om strukturering af arbejdet vedr. DSR.
3.4. Ansøgning fra Vejsportsudvalget vedr. DASU Classic (B22-001)
Vejsportsudvalget har ansøgt om midler til DASU Classic 2022. Midlerne skal bruges
på diverse PR-tiltag, bl.a. Classic Day flere steder i landet.
Bestyrelsen har besluttet at bevillige kr. 25.000.
3.5. Udkast til DSK-budget 2022 (B22-007)
Morten Willum har fremsendt udkast til DSK-budget for 2022.
Bestyrelsen har gennemgået det og har nogle få administrative justeringer, der er
sendt til Morten Willum.
Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2022.
3.6. Ansøgning fra IMK om midler til messe (B22-009)
IMK har ansøgt om midler til deltagelse på Motorsports Messen i Herning, hvor man
vil lave PR for offroadsporten i form af opvisningskørsel og messestand.
Bestyrelsen har besluttet at bevillige kr. 5500 til IMK.
Bestyrelsen har efterfølgende fået info om, at der desværre skete et uheld ved
arrangementet. Bestyrelsen har bedt Sikkerhedsudvalget kigge nærmere på uheldet
og komme med forslag til forbedringer af sikkerheden ved den slags arrangementer.
3.7. Ansøgning fra Rallyudvalget om indkøb af teknisk materiel (B22-004)
Rallyudvalget har fremsendt ansøgning om indkøb af teknisk kontroludstyr.
Bestyrelsen godkendte ansøgningen, men anmoder RU om en plan for opbevaring og
brug af udstyret for 2022.

Bestyrelsesprotokol 1/2022

Side 3/4

3.8. Ansøgning fra TMSK til banefonden (B22-011)
Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra TMSK om midler fra banefonden til
etablering af garageanlæg på Thy Karting Center.
Bestyrelsen besluttede at bevilge kr. 50.000 til projektet og foreslår at klubben
optager et rentefrit DIF-lån på kr. 100.000 til at dække den resterende del af
ansøgningen.
Derudover anmoder bestyrelsen om at få tilsendt et udkast til et driftsbudget vedr.
udlejning af garageanlægget i de kommende år.
3.9. Ansøgning om promotoraftale – X30 (B22-003)
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Kim Dam vedr. promotoraftale for X30.
Bestyrelsen drøftede ansøgningen og bad efterfølgende Bjørn Wichmand tage en
fornyet dialog med ansøgeren om værdien af en evt. promotoraftale.
3.10. Henvendelse fra IMK vedr. kildestøjsmåling af MRC-biler (B22-005)
DASU har modtaget henvendelse fra IMK vedr. kildestøjsmåling af MRC-biler. Vi har
været i dialog med MRC-udvalget samt klubben, og der er ved at blive indhentet
tilbud fra to virksomheder, der kan udføre opgaven.
Det er tanken, at vi vil prøve at samle alle relevante MRC-klasser og få lavet en
kildestøjsmåling af disse på samme dag.
Bestyrelsen har besluttet at dække omkostningerne til kildestøjsmåling, men afventer
som nævnt tilbud før der gives endeligt grønt lys for projektet.
4. Økonomi
Revision af DASUs årsregnskab vil blive påbegyndt i løbet af uge 8.
5. Sekretariatet
5.1. Forsikringer
Der har været afholdt statusmøde med vores forsikringsmægler, og der vil i løbet af 2022
blive foretaget ændring af bl.a. All-risk policen. Der vil blive udsendt mere info til
klubberne, når det er faldet på plads.
5.2. Stillingsopslag - projektmedarbejder
Vi har modtaget mange gode ansøgninger til stillingen som projektmedarbejder, og der er
afholdt første runde af samtaler den 10. februar.
6. Sportsudvalg
6.1. Samarbejde med Disciplinærudvalget og Amatør- og Ordensudvalget
Bestyrelsen har afholdt møde med Banesportsudvalget vedr. ønsker til samarbejdet
mellem Disciplinærudvalget, Amatør- og Ordensudvalget og sportsudvalget.
Bestyrelsen har efterfølgende afholdt møde den 9. februar med formanden for
disciplinærudvalget for at drøfte forbedringer m.v.
7. Motorsportsplatformen DASU
7.1. Organisationsudvikling i DASU
Bestyrelsen har igennem længere tid drøftet, hvordan vi kan sikre den fremtidige udvikling
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af motorsporten i Danmark. Vi har tidligere præsenteret ideen om motorsportsplatformen
DASU og behovet for at gå ”back to basics” og fokusere på den oprindelig idé bag stiftelsen
af DASU, nemlig at gennem samarbejde og fælleskab står vi stærkere.
Vi ønsker at DASU er en dynamisk organisation, hvor der er tillid til og respekt for
klubbernes udøvelse af sporten, og hvor der er tydelig adskillelse mellem det politiske,
faglige og administrative niveau i organisationen.
Bestyrelsen vil præsentere tankerne om DASUs fremtid på to klubmøder i marts. Der
afholdes klubmøde den 16. marts for klubberne i vest og den 17. marts for klubberne i øst.
Der udsendes invitation snarest.
8. DIF og Team Danmark
8.1. Talent- og eliteoplæg til offroadklubberne (B22-010)
Eliteudvalget har, efter dialog med offroadklubberne på repræsentantskabsmødet 2021,
udarbejdet og fremsendt oplæg til en talent- og eliteplan for offroadsporten.
Der indkaldes til teamsmøde med klubberne i begyndelsen af marts måned.
9. FIA-relateret
9.1. FIA Motorsports Games 2022
FIA Motorsport Games er planlagt til afholdelse den 28.-30. oktober 2022. Læs mere her:
https://www.fiamotorsportgames.com
9.2. Valg af ny præsident i FIA
Den 17. december 2021 blev der valgt ny præsident for FIA. Valget faldt på Mohammed
Ben Sulayem. DASUs bestyrelse håber, at den nye præsident og hans team vil videreføre de
mange gode initiativer, der er blevet igangsat under den tidligere præsident Jean Todts tre
perioder.
9.3. FIA Commissions 2022-23
Danmark er igen i år godt repræsenteret i de internationale organer i FIA:
World Motorsport Council: Tom Kristensen
FIA Historic Motor Sport Commission: HKH Prins Joachim (vicepræsident)
FIA Historic Motor Sport Commission: Søren Duun
FIA Women in Motor Sport Commission: Brigitte Klinkskov Jerkel
CIK - International Karting Commission: Peter Thornemann
Esports Commission: Bo Skovfoged
10. Eventuelt
I.a.b.
11. Mødekalender 2022
16. marts: møde med klubberne i vest vedr. organisationsudvikling
17. marts: møde med klubberne i øst vedr. organisationsudvikling
4. april: Bestyrelsesmøde 02-22

