
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 29. MAJ 2012.  
 

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

 

Mødet indledes med en orientering fra Ole Husum omkring status på Fonden for Ring Djursland. 

Der er endnu mange økonomiske udfordringer de næste par år, men bestyrelsen arbejder målrettet 

på at få rettet op på økonomien. Dette er i øjeblikket det altoverskyggende, og der er ikke plads til 

meget andet. 

 

 

Økonomi / medlemstal 

Der er i øjeblikket 237 medlemmer i klubben. Vi mangler en form for medlemskort til alle 

medlemmer. Mette undersøger priser og muligheder. 

 

Der har været afholdt møde mellem klubberne og DASU omkring det nye medlemssystem, som 

ikke fungere optimalt.  DASU prøver – inden for rammerne af den nuværende aftale – at rette op på 

tingene, men samarbejdet mellem udbyder og DASU er i øjeblikket anstrengt.   

 

 

Reklame / Annoncer 

Vi har fået et nyt bud på Beach Flag og Roll Up til nogenlunde samme pris som det der tidligere var 

aftalt. Der arbejdes videre hermed. 

 

Annoncerne er kommet godt i gang. 

 

 

Go-kart 
Der blev holdt Åbent Hus den 5/5 – hvilket var en succes. 49 personer var ude at prøve en kart, og 

der var masser af mennesker hele dagen. Desværre kom der ikke nogen af de politikker vi havde 

indbudt. Efterfølgende er der kommet et par indmeldelser. 

 

Der sendes indbydelse ud til sommerlejren i løbet af ugen.  

 

Miljøgodkendelsen skal fornyes, men trods flere skriftlige henvendelser til Syddjurs, er der ikke 

kommet noget svar endnu. Der følges op. 

 

Omkring Etableringsudvalget så er der fortsat dialog mellem udvalget og Syddjurs Kommune, men 

det er fortsat Forsvaret vi alle venter på.  

 

 

Eventuelt 

Der efterspørges en deltager liste til løbene på hjemmesiden. Julie lægger ind når hun er tilbage. 

 

 

Næste møde 

Næste møde er sat til tirsdag den 14. august 2012 kl. 19.00.  

 

 

 


