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UDDRAG FRA BESTYRELSESMØDE DEN 31. AUGUST 2010                                     

 

  

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

  

 

Medlemstallet er i øjeblikket 289 DASU medlemmer og 4 passive.   

 

DASU har indkaldt til opstillingsmøde den 14/9-10 kl. 19.00 på Pårup Kro. 

 

På valg til bestyrelsen er Flemming Nørgaard og Hans Jørgensen. Vi peger på Flemming Nørgaard igen. Det vides ikke om andre 

stiller op.  

 

Rally udvalg - vi har én stemme - den står åben. 

 

Banesports udvalg - Michael Jensen er på valg - Svend Erik spørger Mette Stubberup og Niels Ejner om de vil stille op. 

(Efterfølgende har Mette taget imod udfordringen) 

 

Off Road - Jørgen Ring Andersen er på valg 

 

Kartudvalget - Jørn Andersen, Preben Winther Nielsen, Peter Thornemann. PWN modtager 

ikke genvalg. Svend Erik og Mette Stubberup deltager. 

  

 

Go-karterne kører i Tirstrup hver torsdag og lørdag. Sommerlejren er igen veloverstået. Der arbejdes med en lejr igen næste år - 

måske på en anden bane end Vojens. 

 

 

Samarbejdet med Ungdomsskolerne fra Århus er kommet godt i gang. 

 

 

Klubben har fået sponsormidler fra El-Con, Grenaa og Dong Energy, Grenaa til indkøb af en klubkart mere. Der er investeret i en 

Rotax Senior, så vi fremover også kan tilbyde voksne kører en prøvetur. 

 

Der arbejdes fortsat med etablering af egen, permanent bane. Vi er jævnligt i kontakt med både Syddjurs Kommune og Forsvaret, for 

at finde ud af hvordan vi kan komme videre. 

 

  

DTC løb blev heldigvis afviklet, men med få deltagere. 

 

Den 18 og 19. september er der motorcykelløb. Det er AMK som står for det. Svend Erik og Niels aftaler hvad klubben skal stille 

med, i henhold til kontrakten.  

 

Endnu er der ikke fastsat noget omkring Ring Djursland for 2011.  

 

DASU har sendt mail ud (til de 3 baner) omkring, at reglerne for Park Fermé skal være i orden. Det vil blive kontrolleret fremover. 

 

Der er flere forskellige ting i gang omkring de forskellige klasser. Visse udvider og andre forsvinder - enkelte klasser forsøger at 

"komme igen". Der er åbent hus på Padborg Park i oktober måned for Formel Ford interesserede. Man ønsker flere kørere. 

 

På Ring Djursland kan der afvikles 8-9 klasser på en weekend (2 gange på et år). Der skal tænkes over hvordan der kan trækkes flere 

publikummer ind. Et forslag er, at få noget Zulu Djævleræs ind til opvisning eller lignende. Et andet er, at få et motar løb på banen.  

 

Kan der laves Street Race på en vej i området? Det er noget vi kan arbejde videre med.  Fruerlundvej er nævnt - Kattegatvej. Der 

tænkes over muligheder i området og herefter kan vi arbejde videre med ideen. 

 



Side 2 af 2 

 

 

Classic Race, Århus endte med at blive et godt arrangement. Der er ros til arrangementet fra mange kanter, også DASU. DMKA var 

løbsarrangør.  

 

 

Hvordan kan vi/skal vi lave vores klubfest fremover? Ideer modtages gerne. En form kunne være at vi starter om eftermiddagen, og 

så dele pokaluddelingen op i 2 perioder (så den ikke bliver så lang). Afslutningsvis kunne der så være middag. 

Forslag om underholdning modtagers gerne. 

 

 

Næste møde er fastsat til tirsdag 29/9 2010 kl. 19.00 på Ring Djursland. 

 

 

Bestyrelsen 

 


