
UDDRAG FRA DMKA BESTYRELSESMØDE DEN 17. AUGUST 2011                                     
 
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet: 
 
Der er kommet penge fra CRAA, samtidig med at klubbens udlæg også er indbetalt. 
 
Medlemstallet er i øjeblikket 278 DASU medlemmer samt 1 passivt. Heraf er de 69 nye eller genindmeldelser fra 
tidligere år. 
 
Der er stillet forslag om at vi undersøger mulighederne for Klubbonus. Det vurderes i øjeblikket at mulighederne 
er for spinkle. Der givers bonus på bilvask hos Shell, køb af olie samt forsikringer. 
 
Yderligere er der stillet forslag om at vi forsøger at opnå aftale med steder med spilleautomater. Dette vurderes i 
øjeblikket heller ikke muligt. Det kræver en del fodarbejde, samtidig med at klubben også skal have noget at 
sælge ind.  
 
Generelt kræver dette arbejde en stor indsats fra en person med kompetencer og tid til dette. Dette vurderes 
ikke i øjeblikket muligt indenfor bestyrelsens rækker. 
 
DASU har fremlagt forslag til ny struktur, som bevirker at antallet af udvalg og udvalgsmedlemmer nedsættes. 
Umiddelbart er det rart at se at DASU ønsker at arbejde med disse ting og ønsker at styrke samarbejdet, men om 
denne model er den rigtige kan være svært at sige endnu. Der er endnu et par orienteringsmøder som 
bestyrelsen deltager i, inden der tages endelig stilling.  
 
Der er forslag om at klubfesten holdes i november igen. Svend Erik undersøger om vi kan være på Ring Djursland 
eller ej.  
 
Der er stillet forslag om at det kun er klubmesterskabet som der gives pokal for. Alternativt kan en 
Danmarksmester e.l. få en buket blomster eller noget tilsvarende. 
 
Det ville være rart med en gæstetaler igen. Alle går i tænkeboksen. 
 
 
Ring Djursland 
 
Der har været møde i det nye Ring Djurslandsudvalg. Det var et indledende møde, med notering af nogle 
punkter, som der kan arbejdes videre med. Man var enige om, at man allerede nu bør begynde at arbejde med 
næste års sæson. Man regner med at lave en arbejdsdag igen den 3/9.  
 
De 2 løb der er kørt i år har fulgt budgetterne. Næste løb den 11/9. 
 
I denne weekend er der motorcykel løb. Det er Århus som står for tingene.  
 
Der er stillet forslag om indkøb af en omgangstæller. Den koster omkring 12.000 kr. Der er dog tvivl om deres 
effekt, idet det kan være svært at se tallene i sollyset. Derfor skal det undersøges nærmere inden der investeres i 
noget. 
 
Ring Djurslands udvalget består af: Ove Thomsen, Svend Erik Andersen, Niels Einar Rytter, Ole Rasmussen, Mette 
Stubberup og Lone Anthonsen. 
  
 



Gokart 
 
Der er ikke sket noget hen over sommeren i forbindelse med anlæg af bane. Forhåbentlig får vi nogle svar inden 
der udskrives valg.  
 
Der har ikke været afholdt sommerlejr i år, idet det ikke har været muligt at få et udvalg til lejren op og stå. 
 
  
 
Classic Race Aarhus 
 
Løbet blev gennemført med succes. Der var 20.000 tilskuer og 198 kører. Der var 3 naboklager.  
 
Vi er blevet opfordret til at komme til et opfølgningsmøde med henblik på samarbejdet næste år, hvilket vi 
naturligvis deltager i. 
 
 
 
Amerikaner Klubben 
 
Amerikaner Klubbens har jubilæum næste år. I er opfordret til at deltage i festligholdelsen af dette.  
 
Vi vil gerne deltage i det omfang vi kan. Vi afventer deres udspil.  
 
  
 
Formanden indkalder til næste møde når der er behov herfor. 
 

 


