
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 8. OKTOBER 2012.  
 

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

 

Medlemstal 

Vi har i øjeblikket 257 medlemmer. Disse fordeler sig med 147 Aktive, 37 Aktive Husstande, 8 

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

og Æresmedlemmer. Hertil kommer et par henvendelser om indmeldelse – men de afventer det nye 

år. 

 

Kontingent for 2013 er fastsat til det samme som i 2012, med forbehold for stigningen fra DASU. 

Dette kendes ikke endnu. 

 

Classic Race Aarhus 

Der er ansøgt om en dato til næste år 17 til 20 (pinsen). Der har ikke været afholdt nogen møder 

endnu, men det kommer. 

 

Klubfest 

Dato fastsat til den 17. november 2012. Holdes i egne lokaler på Ring Djursland. 

 

Klubmesterskab Asfalt / Go-kart 

Svend Erik og Niels Einer skal have en oversigt over de kører som har en banelicens.  

 

Der er forslag om at der laves én klasse for Offroad, én for Historisk, og én for Asfalt generelt.  

 

Karting har deres sidste løb den 27. oktober. Herefter findes klubmesterskabet.  

 

Go-kart 
Der har været klubløb i Vojens den 30/9 og det sidste er igen i Vojens den 27/10.  

 

Sæsonen og banen i Tirstrup lukker med udgangen af oktober måned. Opstart igen i marts 2013. 

 

Ring Djursland 

Sæsonen er afsluttet den 15/16. september. Det gik godt med et pænt antal tilskuere. Hele sæsonen 

er kørt fornuftigt. 

 

Listen af ønsker til forbedringer er lang. Første punkt er dog, at Fonden skal have en aftale med 

udlejer på plads.  

 

Der har ikke været kalendermøde endnu, men lidt kontakter klubberne imellem. Puslespillet er ikke 

lagt endnu – udspil fra DTC afventes.  

 

ØMS 

Der har været sæsonpause. Der har ikke været kontakt mellem klubberne hele sommer. Vores 

holdning til ØMS er, at det skal holdes i live, for så at kunne trække på fællesskabet når det er 

nødvendigt. Især på kursusområdet er det interessant. Rent strategisk er det en god ide at holde 

samarbejdet. 

 



Kursuskalender 

Fra DASU er der kommet en delvis kursuskalender. Der er 532+ er den 2/3 i vest. Vi har et par 

stykker som skal på kursus. 

 

Resten afventer endelig kursus. Lederkurser afholdes i ØMS. 

 

Reklamer / Annoncer / Hjemmeside 

Annoncer og reklamer er afsluttet for i år. Vi gentager indrykningerne til næste år – startende i 

marts/april.  

Vi mangler endnu flagene. Vi vender dette med Morten Alstrup. 

 

Morten Alstrup vil gerne hjælpe med hjemmeside – Svend Erik indkalder til møde, så vi kan få en 

fælles hjemmeside.  

 

Eventuelt 

Vi har købt en kortprinter således at der bliver lavet medlemskort til medlemmerne af DMKA i 

2013. 

 

Næste møde 

Næste møde er sat til tirsdag den 13. november 2012 kl. 19.00.  

 


