
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 11. JANUAR 2012.  

 

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

 

Regnskab er indsendt til revisor.  

 

Århus Racing Show 

Afholdes i Ridehuset den 2, 3 og 4 marts. Svend Erik undersøger om det er samme placering som 

sidst. Mette finder gokart folk til udstilling. Ring Djurslandsudvalget og Svend Erik undersøger 

mulighederne for at få en bil derud.  

 

Repræsentantskabsmøde 

De stillede forslag faldt alle til jorden, så DASU er tilbage ved udgangspunktet. 

 

Classic Race Århus - kontrakt 

Arne og Svend Erik har været til forhandling og kontrakten er nu færdig. Løbsledelsen ligger hos 

DMKA. Det formelle samarbejde er herefter på plads. Der er på nuværende tidspunkt solgt over 

10.000 billetter til arrangementet. 

 

Annoncering og Reklame 

Der er ønske om at vi er mere synlige, evt. med små annoncer i dagspressen / lokalaviserne. Der 

arbejdes med flere forskellige muligheder / ønsker. Forslag modtages gerne. 

 

Årsplan 

Der skal udarbejdes en samlet årsplan for 2012. Mette stiller årsplanen op ud fra input fra de enkelte 

afdelinger. ØMS arrangementer skal også med. 

 

Udvalg 

Go-kart ligger stille. Det er ikke lykkes at få en ny træner. Der mangler en ny lejekontrakt med 

forsvaret, men den skulle være på vej. Der skal laves banesyn inden sæsonstart. Afdelingen har 

årsmøde den 7. februar. 

 

Ring Djurslandsudvalget er i gang med at forberede sæsonen. Der er racerskole den 16. marts 2012. 

 

Etableringsudvalget har været i gang med en masse forskellige kontakter. Klubben afventer 

indkaldelse til møde med kommunen, for at finde ud af hvilke materialer de behøver.  

 

Eventuelt 

Hjemmeside – Mette følger op. (er sket / Daniel Duvald har svaret, at han kikker på det i februar) 

 

Generalforsamling den 6. marts. Svend Erik laver indkaldelse – årsplan skal med. 

 

Kasserer mangles! Søren holder til generalforsamlingen og vi har ikke nogen anden klar. Der skal 

sættes et opråb på hjemmesiden. Svend Erik aftaler med Julie. Der skal fortsat tænkes over mulige 

løsninger. 

 

Næste møde 

Er fastsat til tirsdag den 28. februar kl. 19.30.  


