
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 14. AUGUST 2012.  
 

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

 

Medlemstal 

Vi har i øjeblikket 251 medlemmer. Disse fordeler sig med 140 Aktive, 37 Aktive Husstande, 8 

Ungdomsmedlemmer, 39 Almindeligt medlemskab, 10 Almindelige Husstande og 17 Bestyrelser 

og Æresmedlemmer. 

 

Det blev vedtaget at der bruges midler på at få en kortprinter til næste år, således at medlemmer i 

DMKA modtager et medlemskort når kontingentet er betalt. Uffe indkøber og forhandler til bedst 

mulige pris.  

 

Classic Race Aarhus 

Er vel overstået – til trods for at søndagen var en meget regnfuld affære. 

Der var 23.000 tilskuere mod et budget på 25.000. Bl.a. regnen vurderes at skyldes nedgangen.  

Mette S og SA skal til evalueringsmøde torsdag. Næste års løb er den 17 til 19. maj. Den nye 

kontrakt skal i hus inden nytår. 

 

Reklame / Annoncer 

Annoncerne kører – Der ringer ind imellem nye personer for at få oplysninger.  

 

Vimpler og beach-flag skal være klart snart. Der var tale om 3 Roll-Ups og 4 beach-flag. 

 

Morten laver pressemeddelelse som sendes til avisen inden det sidste løb. Der udover kommer der 

en del plakater som skal op – næste løb er 15/16. september. 

 

Klubmesterskab Asfalt / Go-kart 

Da Niels Einer ikke var til stede, kan dette punkt ikke behandles. 

 

Der er 3 løb i Vojens – hvoraf det ene er afholdt. Dertil kommer, at der er blevet afholdt et klubløb i 

forbindelse med sommerlejren i Thy. 

 

Go-kart 
Sommerlejren blev afholdt med succes. Der har været mellem 55 og 60 personer over de 3 dage. 

Der blev afholdt et tællende klubløb om onsdagen, hvilket gik godt.  

Hele arrangementet løber rundt. Vi har fået sponsoreret pokalerne til løbet samt nogle præmier, men 

ellers er det deltager betaling. 

 

Mette har skrevet til Syddjurs med henblik på en fornyelse af miljøgodkendelsen, men har ikke fået 

svar. Der følges op igen - evt. rettes henvendelse til Kornvig. 

 

Derud over går det som forventet – bortset fra at vi har problemer med at få baneledere til især 

lørdagene. 

 

Omkring Etableringsudvalget så er der ikke sket noget hen over sommeren. Arne går nu i gang igen 

med de forskellige personer. Udvalget skal have et møde snarest. 

 

Ring Djursland 

Forårs sæsonen har kørt efter planen og de budgetter som var lagt. Dog måtte HEC aflyses på grund 

af for få deltagere. 

 



Toiletterne er for ringe – Der er forslag om at leje nogle både til publikum og til campingområdet, i 

forbindelse med næste løb. 

Der foreligger en beslutning om, at der næste år skal ske en renovering af toiletterne. 

 

Reklamerne langs banen skal ned efter løbet. Skal placeres et andet sted til næste år. 

 

Arbejdsdage – der laves en eller to dage før det sidste løb og ellers bliver det til næste år.  

 

ØMS 

Ligger stille – men der indkaldes til et møde igen i september. Det er især kursus som der skal 

ligges et program for. 

 

Eventuelt 

På tirsdag er der møde med Tradium omkring lejekontrakten af banen. 

 

Næste møde 

Næste møde er sat til tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00.  

 

 


