
REFERAT 
 
Bestyrelsesmøde - Onsdag den 07. november 2018, fra kl. 18.30 
 
Mødested: GoKarting, Brøndby 
Deltagere: Tanja Saugmann, Morten W. Andreasen, Tom Møller Pedersen og Khanh Phi Thai 
Referent: Khanh Phi Thai 
Afbud: Charlotte Skjellerup 
Fravær: Carsten Sparholt 
  
Agenda: 
1. 9 mdr. 2018 Regnskab – Tanja 
2. DASU Repræsentantskabsmøde 17. november 2018 Middelfart - Khanh 
3. eSport status - Khanh 
4. Grand Prix december 2018 & Årsafslutning 2. december 2018 
5. Orientering fra formand 
  
Ad 1: Tanja fremlagte regnskab for de første 9 mdr. i 2018 og der forventes at det vil være et 
lille overskud for hele 2018 – Ingen bemærkning til regnskabet. 
  
Ad 2: Tanja Saugmann og Khanh Phi Thai deltager for BGK. Bestyrelsen beslutter at stemme 
på 2 bestemte kandidater ud af 3 opstillede, og da de vurderes at være bedst for Karting DK 
og BGK. 
 
Ad 3: Morten W. Andreasen får ansvar for eSport hos BGK overfor bestyrelsen. 
iRacing er for komplicerede og man skal købe baner og biler, og ser ud til at mange 40 år+ 
som er aktive iRacing. 
 
Bestyrelsen beslutter at satse på Project Cars 2, både til Games men også PS4, som passer 
bedre til BGK-Medlemmer. 
 
Tanja Saugmann arrangerer et møde med Rune Poulsen, hvor Morten W. Andreasen også 
deltager. 
 
Khanh Phi Thai undersøger mulighed for at flytte tiden fra onsdag til lørdag, for at flere BGK-
medlemmer kan benytte sig af faciliteter hos GMC. 
 
Khanh Phi Thai undersøger mulighed for at samarbejde med andre eSportsforeninger som har 
tider hos GMC. 
  
Ad 4.: Programmet for Grand Prix december 2018 & Årsafslutningen, søndag den 2. 
december 2018 fremlagte og godkendte, og det vil blive sendt ud til alle medlemmer via 
nyhedsbrev. 
 
Fri frokostbuffet og æbleskiver til alle BGK-medlemmer i alle kategorier. 
Ikke BGK-Medlemmer har mulighed for at betale for frokostbuffet. 
 
Vandrede trofæer til mestre bliver ikke længere lånt ud mere efter kåringer i året pga. at det 
havde været en del skader igennem de sidste 10 år, som klubben måtte bruge en lille formue 
på for at renovere i året, samt få desværre ikke kunne overholde fristen for tilbagelevering til 



klubben, som aftalte. Mestrene har stadig som hidtil mulighed for at bestille/købe en kopi af 
bestemt vandret trofæ til kostpris. Undtaget en i 2017, så havde alle mestre hos BGK igennem 
tiderne købt en kopi af vandret trofæ til sig selv. 
 
Morten W. Andreasen og Khanh Phi Thai sørger for at pokaler, trofæer, laurbærkranser m.v. 
bliver stillet frem i løbet af lørdag den 1. december 2018. 
 
Officials som har børn i kamp om topplaceringer i mesterskab i forskellige klasser bliver 
fritaget for indkaldelse som officials søndag den 2. december 2018.  
 
Ad 5: DASU Reg. 6/2019 publiceres 15. november 2018. 
 
DASU Løbskalender 2019 publiceres 15. november 2018. 
 
DSK & DM 2019: DASU Bestyrelsen behandlede på et møde den 3. oktober 2018, det 
fremsendte udkast fra Karting-Udvalget (KU) for DSK 2019-2021 og besluttede at nedsætte en 
ny styregruppe, der skal færdiggøre udkastet og budgettet for næste år. Styregruppen består 
af én repræsentant for KU, en fra DASU’s bestyrelse og DASUs sportschef. De arbejder på 
sagen. 
 
Projektet ”Memorial Wall”: Træplaketter for trænere, æresmedlemmer, jubilarer, logo-historie, 
formænd m.v. er leveret – Tiden til at opsætte dem på en stor plade og derefter på væg, er en 
knaphed og flaskehals hos bestyrelsen. 
 
BGK On Track 2018 er færdig designet i A2 Format – p.t. er hos grafikeren/trykkeriet. Det 
bliver flot. 
 
Tanja Saugmann vil være hos GoKarting et par søndage pr. måned, og har fokus på 
aflæggelse af baneprøve m.v. af de medlemmer, som er ved at være klar til at deltage i Grand 
Prix. 
 

Mødekalender 2019 
Frem til generalforsamlingen for regnskabsåret 2018 bliver der aftalt et bestyrelsesmøde den 
27. februar 2019, hvor kassereren, Tanja Saugmann, fremlægger regnskabet for 2018 overfor 
bestyrelsen. Generalforsamlingen vil blive indkaldt senest 4 uger efter det møde. 
 
Carsten Sparholt, Morten W. Andreasen, Tom Møller Pedersen (Suppleant), Claus Nygaard 
(Revisor) og Peter Lassen (Revisor Suppleant), er på valg i 2019. 


