
REFERAT 
 
Bestyrelsesmøde - Onsdag den 22. august 2018, fra kl. 18.30 
 
Mødested: GoKarting, Brøndby 
Deltagere: Carsten Sparholt, Tanja Saugmann, Morten W. Andreasen, Tom Møller Pedersen 
og Khanh Phi Thai 
Afbud: Charlotte Skjellerup 
  
Agenda: 
1. 1. Halvår regnskab 2018 – Tanja 
2. Udendørs & indendørs ansøgning/løbskalender for 2019 - Khanh 
3. eSport status - Khanh 
4. Ansøgning om tilskud fra medlemmer 
5. Orientering fra formand 
  
Ad 1: Tanja fremlagte regnskab for de første 6 mdr. i 2018 og der forventes at det vil være 
overskud for hele 2018. 
  
Ad 2: Datoer for 10 Grand Prix’er indendørs 2019 blev godkendt og herefter vil blive sendt til 
DASU for endelig godkendelse - Grand Prix’erne er for juniorer og puslinge. 
  
Datoer for Øresundsmesterskabet 2019 bliver 8. & 9. juni 2019 og ansøgningen vil blive sendt 
til DASU - Løbet er for følgende klasser: Cadett Mini, Cadett Junior, OK Junior, OK og KZ2. 
  
BORA (BGK Open Race Academy) 2019, hos GoKarting bliver 18. & 19. april 2019. 
  
BGK har mulighed for at få en weekend i 2019 for en udendørs bane på Sjælland – og den 
skal bruges til mange hyggelige aktiviteter for alle medlemmer & venner – Khanh arbejder på 
et oplæg. 
  
Ad 3: Der planlægges p.t. nogle træningsaftener i løbet af september og oktober 2018 på 
BGKs eSport Center i København op til DM i iRacing den 7. november 2018 – Alle BGK 
medlemmer i alle kategorier er velkommen til at deltage, både træning og iRacing DM. For 
deltagelsen i træning og iRacing DM kan alle BGK medlemmer i alle kategorier få en DASU 
eSport licens p.t. ”free of charge” ved at henvende sig til bestyrelsen. 
  
Forældre som har erfaring med iRacing og Rfactor2, som gerne vil hjælpe klubben med at 
være instruktør for medlemmer, er meget velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. 
  
Ad 4.: Indkomne ansøgninger blev behandlet efter ”Retningslinjer – September 2015”, hvor 
samtlige punkter skal være opfyldt, for at de enkelte ansøgninger bliver godkendt. 
  
Ad 5: Formanden orienterede bestyrelsen om de kommende møder i Karting DK. 


