
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 27. OKTOBER 2011.  
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.  
 
Medlemstallet er i øjeblikket 278 DASU medlemmer samt 1 passivt. Heraf er de 69 nye. 
Medlemmerne fordeler sig med 119 til Kart, 56 til Bane og 4 til Vejsport/Rally.  
 
DASU ny struktur  
Der er ændret lidt i oplægget i forhold til det første udkast. Banesportsudvalget er ændret, så det 
ser mere fornuftigt ud. Holdningen er at der skal ske noget   vi skal videre.  
Planen er, at hvis den nye struktur vedtages, så bliver det lavet et ekstra møde i februar, hvor de 
nye udvalgsformænd vælges og herefter kan de øvrige medlemmer udpeges.  
Bestyrelsen ændres så først til næste år. 
 
ØMS  
FPRO projektet slutter til repræsentantskabsmødet i slutningen af november. Det vurderes, at 
målsætningen er opfyldt, så det forventes at ØMS formelt blev erklæret for modelklub. Det er 
besluttet at ØMS skal fortsætte selvom FPRO afsluttes. Dette for at kunne understøtte og hjælpe 
hinanden mere, bl.a. med kurser og fælles arrangementer.  
Der er kursus tirsdag den 1 og den 29. november.  
 
Ring Djursland  
Sæsonen er sluttet. Evalueringsmøde efter sæsonen er afholdt. Der har været mindre problemer, 
men overordnet er året gået godt.  
Der er ønske om at der uddannes flere officials til næste år.  
Der er endnu ikke lavet en ny kontrakt med skolen. Der laves udkast til denne i løbet af vinteren. 
Der er endnu ikke klarhed på skolens miljøgodkendelse. Der har været et par møder mellem 
skolen og kommunen.  
 
Go-kart  
Sæson slutter lørdag. Klubmesterskabet er afsluttet og kan ses på hjemmesiden. Vores 
pengekasser er blevet stjålet.  
 
Klubfest  
Programmet gennemgået. Indbydelse sendes ud til medlemmerne først i næste uge.  
Fra sæsonen 2012 vil der blive uddelt pokaler til klubmesterne. Der kommer nyt klubmester-
reglement for bane og andet inden sæsonstart.  
 
CRAA  
Der skal laves ny aftale med CRAA. Aftalen fra sidste år læses igennem og tages med på næste 
møde, så vi kan få de ting med til forhandlingerne i Århus, som vi gerne vil have ændret.  
 
Næste møde  
Tirsdag den 22. november kl. 19.30 på Ring Djursland.  

 


