
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 14. NOVEMBER 2012.  
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 
Medlemstal 
Vi har i øjeblikket 262 medlemmer. Disse fordeler sig med 151 Aktive, 37 Aktive Husstande, 8 
Ungdomsmedlemmer, 39 Almindeligt medlemskab, 10 Almindelige Husstande og 17 Bestyrelser 
og Æresmedlemmer.  
 
Classic Race Aarhus 
Der er møde med CAA torsdag (22/11). Hvordan vores kontrakt så kommer til at se ud, er endnu 
uvist, men det skal diskuteres torsdag.  
 
Klubfest 
Dato fastsat til den 17. november 2012. Holdes i egne lokaler på Ring Djursland. Der er omkring 60 
tilmeldt. Carsten står for maden. Vi mødes kl.9.00 er der opdækning.  
 
Repræsentantskabsmøde 
Mødet er den 24/11 – Svend Erik og Arne deltager.  Indkaldelsen er runddelt og de stillede forslag 
er gennemgået. 
 
Go-kart 
Sæsonen er afsluttet, og banen lukket ned for vinteren. 
 
Arbejder på at få en ny miljøgodkendelse – kræver dispensation i forbindelse med fredskov. Dette 
undersøges i øjeblikket. 
 
Omkring etablering, så har både DASU og enkelte politikere skrevet til forsvarsministeren, om at vi 
gerne vil ind på området. Efterfølgende har retten afsagt dom i sagen mod Fyrværkeri branchen. De 
skal ud! Hvad der så sker – er usikkert. 
 
Vi er blevet opfordret til at revidere visionsplanen, idet den er ved at være en del år gammel.  
 
Ring Djursland - løbskalender 

• 20/21. april 

• 17/18. august 

• 14/15. september 

• 12. maj – motorcykler 
Dette er de foreløbige dage. Kalenderen er ikke endelig godkendt. Der er ikke truffet beslutning om 
de enkelte klasser. Dette tages op i udvalget. 
 
Reklamer / Annoncer / Hjemmeside 
Møde med Morten Alstrup omkring både hjemmeside og Roll-ups m.v. tages snareste. Annoncer 
gentages næste år. 
 
Eventuelt 
Der forhandles i øjeblik kontrakt med Tradium. Dette arbejde sker gennem advokaten. Den 
nuværende kontrakt udløber 31. december 2012.  
 
Næste møde 
Næste møde indkaldes af formanden efter behov.  
 


