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Sportskommission	Road	Racing	og	Drag	Racing	

18. april 2015, kl. 19.00 – 21.00. Møde 02-15 

Sted: TT Circuit Assen, Holland 

Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind og Jan Mandelid 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 

a. Regnskab marts 2014 

b. Licenssituation 

c. Transpondere og air fence 

3. Procedurer og arbejdsgangen ved reglementsændringer   

4. Sportsudvalgene 

5. Procedure og ansvar ved uheld. 

6. Eventuelt 

 

Ad 1 Godkendelse 

Ingen kommentarer 

 

Ad 2 Økonomi 

Regnskabet for marts viser overforbrug i forbindelse med møder, men det vil være et problem hele året 

med den øgede mødeaktivitet i sportsudvalgene og SK. 

Licenstallene er endnu relativt lave, men det er tidligt på sæsonen, og vi regner med at alle vil rette sig – 

måske med undtagelse af Mini RR. 

Salget af trandspondere forløber som planlagt, og måske vil vi have alle solgt i snart. 

Det er aftalt, at vi kan udleje air-fence til andre end DMU klubber. Det sker af hensyn til kørernes sikkerhed. 

Der er indgået aftale med Padborg Park om udlejning til to stævner på Ring Djursland 

 

Ad 3 Reglementsændringer 

Reglementsændringer i forbindelse med lydniveau 117 Db for Moto3+ og Moto 4½ er godkendt. 

Tilsvarende er ændring af baglygteregel til kun at omfatte RR godkendt. 
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Der har været en række reglementsændringer i løbet af foråret, og det har vist sig, at de ikke er blevet ført 

korrekt igennem systemet, og at kommunikationen af dem ikke har fungeret. JM vil nu udarbejde en 

beskrivelse af procedurer for SU’er, SK og forvaltningen. 

 

Ad 4 Sportsudvalg 

Sportsudvalgene mangler fortsat at opnå tilstrækkelig driftssikkerhed. Formændene skal handle hurtigt og 

med omhyggelig kommunikation til de relevante parter. SK beder udvalgene levere en statusrapport for 1. 

halvår 15. juni. SK vil derefter opsummere og supplere og aflevere en samlet rapport med udgangen af juni. 

Som aftalt indkalder SK alle udvalg til et fælles møde med SK og til møder i udvalgene ved afslutning af 

sæsonen. 

 

Ad 5 Procedure ved uheld 

SK ønsker at få drøftet procedure ved uheld på kommende HB møde. I første omgang fremsendes forslag til 

FU. 

 

Ad 6 Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

Jesper Holm 19. april 2015  


