
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 28. FEBRUAR 2012.  
 

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

 

Regnskabet for 2011 er færdigt. Revisionen foregår i øjeblikket. Resultatet anses for 

tilfredsstillende.  

 

Århus Racing Show 

DMKA har en stand, hvor der kommer en kart, en Syv’er racer, en 126’er og en Fiat.  

 

Kasserer  

Klubben har et stort problem, hvis ikke det lykkes at finde en ny kasserer. Hvis ikke det lykkes på 

generalforsamlingen, så gennemføres generalforsamlingen efter planen, og der skal så senere holdes 

en ekstra ordinær generalforsamling med valg af kasserer som eneste punkt. 

 

Classic Race Aarhus 

Der er styr på alle aftalerne og på det som DMKA skal stå for. Der ydes kørerpenge til møder i 

forbindelse med løbet.  

 

Kurser 

Der er afviklet OF 532 med 38 deltagere på Ringen. Der er afholdt instruktørkursus, således at 

klubben selv fremover kan uddanne flagofficials.  

 

Der sendes to nye personer på støjmåler kursus.  

 

Der er 24 deltager til Racerskole den 16. marts. Dermed er der fuldt op og derfor lukket for 

tilmeldinger. Der afholdes flagofficials kursus den 16. marts om aften. 

 

Annoncering – Reklame 

Der er bestil 3 roll-ups og 4 Beach Flag. Der følges op på leveringen i morgen ved go-kart 

udvalgsmøde. 

 

Der er endnu ikke truffet beslutning om annoncering, idet bestyrelsen mangler nogle priser.  

 

Udvalg 

Intet fra Go-kart. Der er udvalgsmøde i morgen (onsdag). Sæsonen er knap kommet i gang endnu. 

Miljøgodkendelsen skal fornyes. Mette kontakter Kornvig. 

 

Ring Djursland-udvalget har holdt et par møder. Sæsonen er ved at blive lagt fast og banelederne 

fordeles. Yderligere arbejdes der med at få vedligeholdelsen af Ring Djursland, mere struktureret. 

 

Der er ikke noget nyt fra Etableringsudvalget. Arne har ikke fået hold i Kommunen.  

 

Eventuelt 

Der skal holdes et møde med bestyrelsen og Fondens bestyrelse. Hvordan gik 2011 og hvad er 

planerne for 2012? Dette tages op efter generalforsamlingen – inden sæsonstart. Svend Erik aftaler. 

 

Næste møde 

Næste møde er aftalt til 13. marts kl. 19.30 – alternativt den 14. marts. Svend Erik giver besked 

hurtigst muligt. 

 


