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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse referat 02-22 
Godkendt. 
 

3. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning 
 

3.1. Medlems- og licenstal pr. 1. maj 2022 
Ture Hansen orienterede om medlems- og licenstallet pr. 1. maj 2022. Medlemstallet ligger 
en smule højere end tallet fra 2019 (før Corona), mens licenstallet ligger en smule under. 
Det er især antallet af B-licenserne, der ligger langt under ”normalen” – 886 (2022) mod 
1015 (2019). Bestyrelsen vil i den kommende tid undersøge nærmere, hvad årsagen til 
faldet i antal b-licenser kan skyldes. 
 
3.2. Kørselsgodtgørelse – frivillige (B22-030) 
Bestyrelsen har, som følge at de stigende priser på brændstof, besluttet at hæve taksten 
for kørselsgodtgørelse for frivillige i DASU med i første omgang 25 øre/km fra 1. juni i år. 
Bestyrelsen vil efter sommerferien vurdere om taksten evt. skal justeres yderligere fra 1. 
januar 2023. 
 
3.3. Årets klub – forslag til ny procedure for afstemning 
Bestyrelsen besluttede, efter inspiration fra DIFs årsmøde, at der til det kommende 
repræsentantskabsmøde i november skal indføres en ny procedure for valg af årets klub i 
DASU. 
Bestyrelsen vil inden mødet nominere tre klubber, som hver især har udmærket sig i løbet 
af 2022, og herefter vil det være op til klubberne at stemme om hvilken af de tre klubber, 
der skal kåres som årets klub. 
 
3.4. Ansøgninger fra Korsør Kart Klub (B22-029) 
Bestyrelsen har behandlet Korsør Kart Klubs to ansøgninger om hhv. støtte fra banefonden 
og støtte til forankring af hestekræfter-projektet. 
Bestyrelsen har besluttet at bevillige følgende: 
1) kr. 50.000 fra banefonden, inkl. kaution for DIF-lånet 
2) kr. 25.000 fra udviklings- og strategipuljen til forankring af ”hestekræfter-projektet”. 
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3.5. Ansøgning fra Vojens Karting Klub (B22-033) 
Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra VKK om midler fra banefonden til forbedring af 
sikkerheden på Vojens Karting bane. 
Bestyrelsen tager kontakt til klubben for en drøftelse af mulighederne for finansiering, 
herunder rentefrit DIF-lån. 
 
3.6. Aflysning af DSK 2022 
Bestyrelsen har modtaget meddelelse fra Race Director Morten Willum om, at Dansk Super 
Kart 2022 desværre er blevet aflyst pga. for få tilmeldte deltagere. 
Bestyrelsen vil i samarbejde med kartingudvalget og klubberne drøfte det fremtidige setup 
på et møde i begyndelsen af juni 2022. 
 
3.7. Dansk Motorsport Award – fremtidigt setup? 
Bestyrelsen drøftede det fremtidige setup for Dansk Motorsport Award og var enige om, at 
der er behov for at se på en ændring af det nuværende format, der ikke har fungeret efter 
hensigten. Bestyrelsen bad generalsekretær Ture Hansen om at tage en drøftelse med den 
nuværende arrangør og komme med oplæg til et nyt setup. 

  
4. Økonomi 

i.a.b. 
 

5. Sekretariatet 
5.1. Mikkel Bøyesen orlov 
Ture Hansen orienterede om, at Mikkel Bøyesen har fået bevilget orlov fra 1. oktober 2022 
til 31. maj 2023. Sekretariatet er i gang med at vurdere, hvordan vi bedst sikrer, at 
igangværende projekter kan videreføres i perioden, hvor Mikkel er på orlov.  

 
6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 9. maj 2022 

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes §12 vedr. udpegning af medlemmer til 
sportsudvalgene blev mandag den 9. maj vedtaget på DASUs ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde i Middelfart. Klubberne gav dermed DASUs bestyrelse mandat til 
fremover at udpege formand og medlemmer af sportsudvalgene. 
 
Henrik Møller-Nielsen udtrykte, at vi betragter det som en stor tillidserklæring til 
bestyrelsen, at strukturforslaget blev vedtaget, og vi vil gøre vores allerbedste for at leve 
op til denne tillid. Derudover ønsker bestyrelsen at sige tak til alle klubberne for at tage 
dette forslag alvorligt, både de som stemte for og dem der stemte imod. Der blev i 
forbindelse med det ekstraordinære repræsentantskab rejst en række bekymringer om 
svaghederne ved den nye struktur. Disse bekymringer har vi naturligvis noteret os, og vi vil 
sikre, at vi manøvrerer uden om disse.  
 
Bestyrelsen vil frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2022 arbejde 
med den langsigtede strategi for de respektive sportsgrene samt kompetenceafklaring og 
personprofiler og forventer at kunne præsentere de nye sportsudvalg på mødet i 
november. 
Det er planen, at de ”nye” sportsudvalg påbegynder arbejdet 1. januar 2023, og de 
nuværende sportsudvalgsmedlemmer bliver derfor siddende indtil 31.12.2022. 
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Bestyrelsen indkalder de enkelte sportsudvalg til en drøftelse af, hvordan perioden frem til 
31.12 kan forløbe bedst muligt. Her vil bestyrelsen også høre udvalgenes input til det 
kommende setup. 

 
6.1. Bestyrelsesarbejde - ansvarsområder 
Bestyrelsen drøftede herefter behovet for en ændret fordeling af ansvarsområderne 
internt i bestyrelsen som følge af vedtægtsændringen.  
Henrik Møller-Nielsen og Ture Hansen udarbejder forslag til en ny og udvidet fordeling af 
ansvarsområderne, herunder også et forslag til en kontaktordning for klubberne. 

 

 
7. DIF og Team Danmark 

7.1. Årets forbund 2022 
Dansk Automobil Sports Union blev på DIF's årsmøde den 7. maj 2022 kåret som vinder af 
prisen som Årets Specialforbund. Vinderen blev fundet via en liveafstemning blandt DIF’s 
62 forbund, og her distancerede DASU de to øvrige nominerede, Dansk Boldspil-Union 
(DBU) og Dansk Golf Union (DGU). 
Begrundelsen for prisen som Årets Specialforbund 2022 var bl.a. vores arbejde med klima- 
og miljøområdet og den samfundsmæssige indsats i forhold til uddannelsesinstitutioner, 
samt indførslen af e-sport som en vigtig disciplin i forbundet. 
Af konkrete punkter blev følgende fremhævet: 
• En samfundsmæssig vigtig indsats ved at bygge videre på det succesrige projekt 

’Hestekræfter på skoleskemaet’ for skoleelever i 7.-10. klasse og bruge motorsportens 
alsidighed og tværfaglighed til at sætte fokus på erhvervsuddannelserne. 

• En generel udvikling af esport som disciplin. Forbundet indførte i 2018 esport som ny 
sportsgren, og over de seneste år er disciplinen løftet til at være på officielt DM-niveau. 

• Et målrettet arbejde med klima- og miljøområdet - blandt andet i forhold til at reducere 
bilsportens samlede klima- og miljøbelastning. 

• Et vigtigt udsyn til andre målgrupper. F.eks. har DASU eksporteret idéen og det 
succesrige skoleprojekt ’Hestekræfter på skoleskemaet’ til Grønland i en tilpasset 
version, som nu er oversat til grønlandsk. 
 

Med prisen, der blev overrakt af DIF's formand, Hans Natorp, følger 100.000 kroner.  

 
8. FIA-relateret 

8.1. FIA Motorsport Games 
Jonathan Melchiorsen (jme@dasu.dk) er blevet udpeget som DASUs kontaktperson vedr. 
FIA Motorsport Games. Der vil i løbet af juni måned blive udsendt generel info vedr. 
arrangementet, inkl. info om tilmelding osv. 
 

9. Eventuelt 
i.a.b. 
 

10. Mødekalender 2022 
24. maj – møde med Vejsportsudvalget, Fjelsted. 

mailto:jme@dasu.dk

