
UDDRAG FRA BESTYRELSESMØDE DEN 15. MARTS 2011 
 
 
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet: 
 
Regnskabet for 2010 blev gennemgået. Alle udestående med Classic Race Aarhus er nu kommet 
ind. Regnskabet godkendt. 
 
Der er generalforsamling i Norddjurs Idræts Råd den 31/3. Hvis muligt deltager enten Mette eller 
Arne. Yderligere afholdes et møde omkring frivillige medhjælpere den 28/4. Vi ser nærmer på 
materialet og vurdere om det er noget vi skal deltage i. 
 
Der er små grammatiske rettelser til vedtægterne, som Arne sender til Mette. 
 
Arne og Niels Einer har hver især udarbejdet et oplæg til et Ring Djurslands udvalg. Fra begge 
forslag er elementer som der skal arbejdes videre med. Arne og Niels Einer samarbejder omkring 
et endeligt oplæg. 
 
Go-kart afdelingen starter sæsonen lørdag den 19/3 2011. Der køres klubmesterskaber i 
henholdsvis Ikast og Thy. 
 
På Ring Djursland er der racerskole den 25/3 og officialmøde den 16/4. 
 
Banesynet er udsat til den 3/4. 
 
I forbindelse med generalforsamlingen så peger bestyrelsen på Niels Einer som dirigent. Svend Erik 
laver og fremlægger en årsberetning. Udvalgene kan supplere hvis det vurderes. Mette tager 
referat. 
 
Kontingentet foreslås sat op med kr. 30 til kr. 695 gældende fra 2012. Hertil kan komme en DASU 
afgift, som endnu ikke kendes. 
 
Arne går vedtægterne igennem. 
 
På valg er Svend Erik, Arne og Poul samt de 2 suppleanter Uffe og Niels. 
 
Arbejdet med en revision af vedtægterne forsættes. Ændringsforslag vil blive  
fremlagt på næste generalforsamling. 



 
På DASUs repræsentantskabsmøde blev Poul Erik Jensen og Hans Jørgen Søgaard Andersen valgt 
ind i DASUs bestyrelse. 
 
Mette Stubberup blev valgt ind i banesportsudvalget. 
 
Klasserne er blevet fordelt til næste år. Planen er følgende: 
 
4 og 5. juni: DEC - Legend -1600 Challenge - Spider/7'er - Yokohama/Suzuki - Fomel Ford - DS3 
 
18 og 19. juni: Historiks 65 - H. 71 - H 76 - Yount Timer Dasu cup - ssc - Clio - Historisk formel - 
Super Car. 
 
20 og 21. aug.: MC 
 
17 og 18. sep.: SSC - Super Car - 1600 Challenge - Yokohama/Suzuki - 7'er race - Formel Ford - DS3 
- MC 
 
Det er foreslået, at der holdes endnu en ØMS dag med en foredragsholder. Dette bringes videre til 
ØMS 
 
 
Næste møde er ikke fastsat, men Svend Erik findes hurtigst muligt en dato i januar og en i februar. 
Det skal afklares hvornår kassereren kan deltage. 
 


