
UDDRAG FRA BESTYRELSESMØDE DEN 14. APRIL 2010     

  

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet:  

  

Som næstformand valgtes Arne Pedersen, og som referent valgtes Mette Møberg. 

  

Poul Bang tager sig fortsat af miljø. For go-kart fortsætter Mette Møberg. Udvalget omkring Ring 

Djursland, med Niels Einer Rytter i spidsen, skal ”op og stå”. Der arbejders på sagen. 

  

Erik Jensen fortsætter med festudvalget. Enslevgården hører fortsat under Carsten Kristensen. Disse 

indkaldes når det er nødvendigt. 

  

Etableringsudvalget har endnu ikke udpeget en formel formand. Dette tages med til næste møde. 

  

I øjeblikket har klubben 237 DASU medlemmer og 2 passive. Heraf er 49 nye personer. 

  

Der afholdes flagkursus på Jyllandsringen. 4 personer fra DMKA deltager. 

  

Der har været en del skriverier omkring reglerne for benzintransport, idet en rallykører har fået en 

stor bøde. Reglerne stå på DASU’s hjemmeside, men det kunne måske være en ide at lave et notat 

på vores egen hjemmeside hvor reglerne helt firkantet er stillet op.  

  

Den 20/3 blev der afholdt ØMS dag på Ring Djursland. Omkring 70 deltager fra de 4 klubber 

deltog, hvilket betegnes som udmærket. Det er i hvert fald en start på et fællesskab. 



  

Næste møde er den 27/4, hvorefter der er pause frem til efteråret, hvor der igen afholdes kurser. 

Planen for disse vil blive udarbejdet den 27/4.  

  

Målet for ØMS er fortsat at blive et kraftcenter indenfor motorsport. 

  

Omkring Ring Djursland så har der været holdt retsmøder over 3 dage i Viborg. Domsafsigelsen 

skulle efter planen ske den 5/5. 

  

Der er banesyn af Ring Djursland den 17/4. 

  

Go kart afdelingen har i øjeblikket omkring 90 licenser. Sæsonen gik i gang den ¼ - og 1.st. klubløb 

har allerede været afholdt i Thy. Afdelingen overvejer at indfører SMS tjeneste fra hjemmesiden.  

  

Til Classic Race i Århus er der nu udpeget chefofficials. De skal til at søge folk til det praktiske 

arbejde. 

  

Niels K anførte at der slet ikke er styr på Depot området i forbindelse med dette race. Til næste 

møde deltager Niels sammen med Svend Erik. 

  

Der skal findes en ny kasserer, inden dette år er omme. På den måde kan Søren lærer en ny person 

op, inden han stopper som kasserer om 2 år. 

  

Næste møde er fastsat til onsdag den 26/5 kl. 19.00 på Ring Djursland 

 


