
REFERAT 
 
Bestyrelsesmøde - Onsdag den 27. februar 2019, fra kl. 18.30  

Mødested: GoKarting, Brøndby 

Deltagere: Tanja Saugmann, Charlotte Skjellerup, Tom Møller Pedersen og Khanh Phi Thai 

Afbud: Morten W. Andreasen 
  
Agenda:  
1. Regnskabet 2018 – Tanja 
2. Væsentlige udgifter & indtægter i de første to måneder - Tanja 
3. Status for betalte medlemmer i de to første to måneder - Charlotte 
4. eSport – Khanh (i stedet for Morten) 5. Udendørs BGK-Mesterskaber 2019 - Khanh 
5. Orientering fra formand – Khanh 
6. Datoen og agenda for generalforsamlingen for regnskabet 2018. 
  

Ad 1: Tanja fremlagte det godkendte regnskab 2018 af revisoren, Claus Nygaard. Tom Møller 
Pedersen har et par spørgsmål om udgifter til licenser og præmier, som Tanja Saugmann 
besvarede. Balancen vil være på plads inden generalforsamlingen. Det var ingen 
bemærkninger til regnskabet 2018. Revisoren Claus Nygaard vil fremlægge regnskabet 2018 
på den kommende generalforsamling. 

Ad 2: Kontingenter, tilskud og sponsorater er tre væsentlige indtægtsposter. Medlemskab & 
Licenser og præmier er to væsentlige udgifter. 
  
Ad 3: Der er allerede mange flere medlemmer i forhold til det samme tidspunkt sidst år. Det 
ser ud til at BGK fortsættes den vækst, som har været i de sidste 6 år. 

Ad 4: Morten W. Andreasen har ansvar for eSport hos BGK. 

Klubben har, med den korte tid på banen, gjort følgende erfaring med eSport: 

 Det er svært for alle familier at være frem til fælles træning med instruktører – uanset 
om det er om onsdage eller torsdage (Hip som Hap). Det er ikke mulig at booke 
lørdage eller søndage til træning hos GMC – KUN ved events om lørdagen. 

 Det er svært at finde frivillige instruktører 
 Det er svært for alle eSport-klubber i Danmark at holde fælles træning On Site, idet 

bl.a. der er mange som selv har udstyr @home. 
 De fleste som spiller PC-games under 18 år foretrækker CS GO og Fortnine o.lign. 

Derfor er det en udfordring for andre typer spillere, herunder SimRacing for at få 
lynsucces med eSport. 

 Ægte SIM-Racing er meget kompliceret med set-up, og med mange små følgende 
udgifter. 

 Som en motorsport-klub, derfor vil BGK prøve at satse på Project Cars i 2019, med en 
DM-turnering i løbet af 2019, hvor den består af f.eks. et antal løb & finalen, som man 
skal være on site om lørdagen, Events, hos BGK eSport-Center – Man må gerne tage 
rat & pedal med. 



Morten W. Andreasen arbejder p.t. med en plan for forannævnte. 

  
Ad 5.: Det fremlagte forslag blev godkendt med en mindre justering ang. mindst antal i en 
finale. Reglementet 2019 for BGK-Mesterskaber vil blive udsendt til alle medlemmer. 
  
Ad 5: Tom Møller Pedersen har ansvar for koordineringen af træning til indendørs 
medlemmer, sammen og mellem trænere og GoKarting, inkl. booking af trænere og 
baneprøven til Grand Prix. 
DASU-Sjællandsmesterskabet (SM) 2019, 5 afdelinger, for DASU-klasser (jvf. Reg. 6/2019) 
bliver på een dag. Rotax Promotoren afviste ansøgningen fra de Sjællandsklubber om Rotax 
Junior og Rotax Senior kan sammenkøres med hhv. DASU Junior og DASU Senior. 

Cadett Mini deltager kun om lørdagen i de 4 DSK-afdelinger (Grindsted, Vojens, Rødby og 
Thy) – Der er p.t. ikke 100% endelig om Cadett Mini kan træne om fredagen ifm. DSK eller ej. 
Der er to finaler i Cadett Junior, OK Junior, OK og KZ2 pr. afdeling ifm. DSK. 

DM 2019 i Roskilde er med alle 5 klasser (Cadett Mini, Cadett Junior, OK Junior, OK og KZ2). 
Cadett-Motorreglement 2019 vil blive publiceret om få dage. 

Øresundsmesterskabet 2019 bliver den 13. og 14. april 2019 i Malmö, undtaget OK, som 
køres om søndagen – mens de andre klasser (CM*, CJ, OKJ, KZ2: *: dispensationen ligger 
stadig hos SBF i Stockholm for endelig godkendelse) køres om lørdagen. Der er træning for 
alle om fredagen. Når man tilmelder sig Skcc 1/2019 i Malmø, så er man pr. automatisk 
tilmeldt Øresundsmesterskabet 2019, og med yderligere 500 SEK, så kan man køre alle 5 
SKL-afdelinger. Tilmeldingen til de svenske løb skal fra 2019 ske direkte til SBF-Web, men 
ikke længere via Gotoracing.se. 
Tilmeldingen til Øresundsmesterskabet 2019 kan ske via: https://www.mak.nu/skcc-malmo/ 
Eller: Lørdagen: https://lots.sbf.se/Anmalan/5934.aspx og 
Søndagen: https://lots.sbf.se/Anmalan/5935.aspx 

Ad 6: Datoen for Generalforsamlingen for regnskabet 2018 bliver onsdag, den 10. april 2019, 
fra kl. 19.00 hos GoKarting. Agendaen og indkaldelsen vil blive udsendt separate i de 
kommende dage. 
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