
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 20. MARTS 2012.  
 

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

 

Der er i øjeblikket 163 DASU medlemmer. Heraf er der 10 nye.  

 

Søren overdrager kasse og bogføring til Mette efter næste weekend. Hjemmesiden rettes til. 

 

Ellers er der ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning.  

 Niels Einer er valgt som formand for Ring Djurslands Udvalget. 

 Uffe Bilde-Jensen er udpeget som formand som go-kart udvalget. 

 I ØMS samarbejdet har Formanden og person fra go-kart plads. 

 Enslevgården. Carsten fortsætter her. 

 Festudvalg. Carsten tager ansvaret og finder nogle personer til at deltage i arbejdet. 

 Norddjurs idrætsråd. Carsten deltager så vidt muligt i deres møder som repræsentant for 

DMKA. 

 

Som noget nyt vil vi prøve at indrykke nogle små annoncer i henholdsvis lokalpressen. Der er 

bestilt roll-ups og beach-flag. Dette sker i et samlet forsøg på at opnår mere synlighed.. 

 

Go-kart 
Uffe Bilde er formand. Der er stadig ikke klarhed over samspillet mellem DASU og DKF og hvem 

der må kører med hvor. Forhåbentlig kommer den klarhed. 

 

Første klubløb er lørdag den 24/3 i Vojens. 

 

Sæsonen i Tirstrup åbnede i lørdags. Det er besluttet, at hver den første tirsdag i måneden vil 

træneren være på bane – samtidig med at der bliver særlig kørertid til de ”små” kører.  

 

Vi har besluttet, at fejre vores 10 års dag den 5. maj 2012. Mere herom senere. 

 

Miljøgodkendelsen skal fornyes i år. Mette følger op. 

 

Ring Djursland 

Mathias Jensen vil fungere som tovholder for arbejdsdagene. Første arbejdsdag er afholdt, den 

næste er den 31/3. Herefter kommer der yderligere 2 arbejdsdage. Løbsleder vagterne er endnu ikke 

fastlagt, men forventes snarest at komme på plads.   

 

Der skal investeres i en ny omgangstæller – elektronisk.  

 

Klubmesterskab 

Der skal udarbejdes et regelsæt for klubmesterskabet for Asfalt.  

 

Det understreges, at klubben fremover kun giver pokaler til klubmesterskabet, og ikke til 

placeringer i andre løb. 

 

Eventuelt 

Bestyrelsen ønsker et møde med Fonden, så vi kan få en opdatering af hvordan det går. 

 

Næste møde 

Formanden indkalder 


