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Referat fra Repræsentantskabsmøde i Road-/Drag Racing   
Dato: søndag den 22. august 2021  

Sted: Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens  

 
Jan Eriksen startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsordenen. 
 

Dagsorden: 
 

1) Konstatering af møderet og stemmetal 

I alt 3 stemmeberettigede klubber var fremmødt: 

Aarhus Motor Klub, Fyens Motor Sport og Asfaltsport Fyn 

2) Valg af dirigent og stemmetællere 

SK foreslog Bo Thygesen, Aarhus Motor Klub som dirigent. Bo blev valgt uden modkandidat. 

Søren Andersen, DMUs Sekretariat blev foreslået som stemmetæller. Søren blev valgt. 

 

3) Sportskommissionens beretning til godkendelse  

2020 var et svært år med forskellige fortolkninger omkring løbstilladelser i de forskellige politikredse, så det 

gjorde det problematisk at være løbsarrangør. 

Classic-EM på Djursland blev desværre også aflyst. 

Antallet af kørerlicenser faldt, men med nye tiltag i 2021, håber vi at udviklingen vender. 

Der blev ikke kørt noget Dragbike i 2020.  

I 2021 er der kommet godt gang i sporten igen med løbsarrangementer og mange kørerlicenser. 

Mini-DM blev afholdt med 6 afdelinger med cirka 20 deltagere hver gang.  

Til sidst vil jeg sige tak til alle, der har bidraget 

Spørgsmål: 

Søren Holm: ”Kan ”gamle nisser” stadig køre med de moderne klasser?” 

Jan Eriksen: ”Ja, de kan de. SK vil gøre meget for at så mange som muligt kommer ud at køre”. 

Ejgil Solkær: ”Har I solgt reglementet til Mini-DM’erne”, så der ikke køres  

Jan Eriksen: ”En af årsagerne til at John Klint ikke er til stede i dag, er at John er ude og fungerer som 

dommer. Der er altid til DMU-dommer til DM-afdelinger.  

 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

4) Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til efterretning  

SK-RR har overholdt budgettet, med et lille overskud på 20.000.  

Dette må betegnes som tilfredsstillende.  

Dette skyldes, at vi ikke har haft dommer udsendt til så mange stævner, og en mindre mødeaktivitet. 

 

5) Fremlæggelse af budget for det indeværende år 

Budgettet fremgår af den udsendte årsrapport.  

Der var ingen spørgsmål til budgettet og det blev taget til efterretning. 
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6) Behandling af indkomne forslag 

Ingen fremkomne forslag. 

7) Valg til Sportskommissionen samt suppleant  

Ingen opstillede. 

Søren Holm tilknyttes SK som ressource som nordisk classic koordinator.  

Det er planen, at Søren stilles op til kommende rep.møde som ordinært medlem. 

8) Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til 

godkendelse 

Jan Eriksen henviste til Jorgen Bitsch beretning som formiddagen. Focus på kørertid og at øge kvaliteten på 

stævnerne og vise nye medlemmer, at DMU er en attraktiv løbsudbyder. 

  

9) Eventuelt 

• Der arbejdes på at køre Classic EM på Ring Djursland til maj/juni 2021. 

• Har oplevet en situation, hvor banesynsrapporten ikke passede med de faktiske forhold på banen. 

Arne Christiansen redegjorde for at baneejeren havde foretaget ændringer uden af informere 

DMU. Dette er ikke optimalt, hvilket er blevet påtalt baneejeren. 

 

Herefter takkede Jan Eriksen de fremmødte og ønskede alle en god hjemtur 

 

Referent: Søren Andersen 


