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Referat BU møde 14. juni 2022  
 
Sted: (online)  
Deltagere: Nicolaj Fuhrmann, Jens-Kim Larsen, Thomas Bakke, Michael Skaarup Nielsen, Ronnie 
Søgaard Andersen, Kaj Frederiksen, Carsten Sjælland 
 
1. Møde med bestyrelsen 
 
Bestyrelsen har meldt ud at man ønsker at det nuværende udvalg skal fortsætte til udgangen af 
2022. Vi skal naturligvis overdrage arbejdet til det nye udvalg på en hensigtsmæssig måde. Møde 
med bestyrelsen afholdes i uge 25. BU ser frem til et konkret oplæg fra bestyrelsen på, hvad 
planen er fremadrettet.  
 
2. Reglementsarbejde 2023 
 
Hvis vi skal lave reglement for 2023, foretages der ikke større ændringer, men rettes op på 
eventuelle fejl og åbenlyse uhensigtsmæssigheder.  
Det skal meldes ud til klasserne, at der ikke bliver lavet større ændringer. Det overlades til nye 
udvalg.  
RSA: Reglement 5. CS og TB: Cirkulærer. Alle tager deres egne klassers reglementer og retter til.  
Reglement 2: Administrative rettelser foretages af sekretariatet 
Banesyn: Der skal samles op på banesyn inden udgangen af november, så oplysninger ligger klar til 
det/de nye udvalg 
Krav til sikkerhedsopdateringer i FR og CK skal revurderes som vi har lovet klasserne, og der skal 
drages konklusioner inden det nye reglement færdiggøres. 
 
3. Kalibrering af støjmålere  
 
Den nuværende tekst i cirkulæret om test af udstyr skal opdateres.  
JKL og CS følger op på ny procedure.  
 
4. Opdatering dispensation CK 125 (Offroad) 
 
Offroad-sektionen har afholdt møde med CK 125-repræsentanter omkring deltagelse af karts med 
250 ccm firetaktsmotorer. To kørere har efter ansøgning fået dispensation til at anvende en 250 
ccm firetaktsmotor i 125 ccm klassen. Dispensationen er givet efter møde med 
klasserepræsentanter for CK samt offroadklubberne, hvor man ønskede den mulighed, i et forsøg 
på at udvikle klassen. I Sverige kan man deltage i klassen 125 ccm og køre med om mesterskabet 
med 250 ccm firetaktsmotor. På baggrund af dette, og oplysninger fra klasserepræsentanter i CK, 
om ligeværdighed mellem de 2 motortyper, har BU givet dispensationen.   
 
Udvalget har haft kontakt til Sverige. Her oplever man at det er baneafhængigt og afhængigt af 
køreren hvorvidt den ene eller anden type eventuelt kan have en fordel.  
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Det er besluttet at øge minimumsvægten for karts med 250 ccm firetaktsmotorer med 25 kg. Der 
evalueres fortsat løbende. Dispensationerne opdateres.  
 
5. Bolbybanen Bornholm (Offroad) 
 
MSN orienterede om Bolbybanen, Bornholm. MSN kontakter klubben og drøfter de forhold der 
skal være på plads for en godkendelse.  
 
6. Eventuelt 
Henvendelse fra DIS, som efterspørger en suppleant til en DIS-sag, hvor det faste sportslige 
medlem af DIS er inhabil i den aktuelle sag.  
Ny dommeraspirant er sat på forskellige løb nu.  
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