
  
  

Referat   bestyrelsesmøde   på   skype   15.04.2021   kl.   19.30   
Deltagelse   af   suppleant   Chris�an   Hejslet   

  

1.    Nyt   fra   formanden   

Der   er   ikke   så   meget   nyt.   Dejligt   at   så   mange   var   �lmeldt   åbent   løb   i   Nysum.   Vedr.   NEZ   
forventer   man   at   første   løb   bliver   fly�et   �l   september   og   resten   køres   ind�l   videre   som   
planlagt.     

2. Nyt   fra   klasserepræsentanterne   

Der   er   kommet   henvendelser   vedr.   ændringer   �l   reglement.     

Der   har   været   misfortolkning   af   lystavler   �l   åbent   løb   i   Nysum,   der   er   kommet   udtalelse   fra   
løbsleder   vedr.   episode.   Der   er   snak   omkring   baneforløb   og   evt.   ændring   af   disse.   Det   er   
klubberne,   der   bestemmer   baneforløbet.    Det   var   godt   løb   på   trods   af   vejret.     

Der   bliver   kæmpet   lidt   med   støjen   hos   mange.   Der   er   lavet   mange   forskellige   løsninger   og   
der   har   været   meget   skriven   vedr.   de�e   f.eks.   facebook.     

3. Nyt   fra   kasserer   

Der   er   ikke   rig�g   noget.   Der   er   kommet   en   henvendelse   vedr.   sponsorat   på   hjemmeside.   

4. Loggere   

Der   skal   findes   en   �l   at   hjælpe   Dorte   med   at   læse   loggere   ud.     

● Det   skal   være   en   over   18   år.     
● Det   må   ikke   være   en   pårørende   �l   en   kører   i   mini   eller   85   
● Skal   være   medlem   af   en   DASU   klub   (køreforening   betaler   passiv   medlemskab)   
● Man   skal   kunne   deltage   �l   alle   DM   løb   i   CK.   
● Man   kommer   gra�s   ind   �l   alle   CK-løb.   

Der   laves   opslag   på   facebook.   

5. DM-pokaler   

Der   er   kigget   på   forskellige   muligheder.   Der   arbejdes   videre,   når   man   kender   antal   i   
klasserne   �l   DM   

6. Forberedelse   af   klasserepræsentanternes   årsmøde   

Der   skal   planlægges   møde   i   uge   30,   da   reglementsændringer   skal   være   indsendt   inden   15.   
august.   



7. Evt.   

Der   har   været   henvendelse   vedr.   løb   i   Sverige.   Det   er   klubberne   og   DASU,   der   bestemmer   
om   løb   skal   aflyses   eller   fly�es.   Kørerforeningen   har   ingen   indflydelse   på   de�e.   Vi   forventer  
at   løbet   køres   ind�l   andet   evt.   meldes   ud.   

8. Næste   møde   

Punkter   �l   næste   møde:   

● Loggere   
● Status   vedr.   Covid-19   

Torsdag   13.5.   kl.   19:30   

9.    Godkendelse   af   referat     

Godkendt.   

  
  


