
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 30. JANUAR 2013.  
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 
Medlemstal 
Vi endte med 263 medlemmer i 2012. Til og med tirsdag aften er der indmeldt 68 medlemmer. 
 
Regnskabet er under udarbejdelse, og revision aftales mellem Mette og Karsten Kristensen. 
 
Classic Race Aarhus 
Samarbejdsaftale for 2013 blev udleveret og gennemgået. Få ændringer ført til. Svend Erik sender 
det ind til CAA.  
 
De Frivillige 
Idrætsliv er kommet med et helt hæfte omkring frivilligheden. Det opfordres til at vi læser det og 
ser om der er noget vi kan bruge. 
 
Repræsentantskabsmøde / nyt fra DASU 
Peter S kom ind i KU, Alex Frederiksen kom ind i banesportsudvalget. Efterfølgende er Peter S 
blevet formand for KU. 
 
Go-kart 
Der er udvalgsmøde i næste uge. Der skal være banesyn, hvilket Uffe tager sig af.   
 
Vi har en udfordring omkring vores miljøgodkendelse – Mette henvender sig jævnligt til Forsvaret 
for at få en skriftlig bekræftelse på at vi må være i området for dem, men får ikke noget svar. Dette 
er dog nødvendigt for at få en dispensation for fredskov, som er en forudsætning for en 
miljøgodkendelse. Arne sender brev for forsvareministeren som klar siger, at vi må være i området. 
Håber denne kan bruges som dokumentation over for Miljøstyrelsen (fredskov). 
 
Ring Djursland 
Der er 3 løb, men ingen DTC (kun træning). Årsagen til at DTC ikke køres, er ene og alene, at det 
ikke kunne lade sig gøre i kalenderen.  
 
Fonden har haft møde med Tradium og man er nået til enighed om en ny kontrakt. Dog vil de nu 
have næsten det dobbelte i afregnig pr. weekend. Dette er indarbejdet i budgetterne.  
 
Der er banesyn på tirsdag (5/2) kl. 15. Benny og Svend Erik deltager. Udvalget skal snart mødes og 
planlægge arbejdet for 2013.   
 
Etableringsudvalg 
Gennem Christian Phil Lorentzen har vi fået det svar som Forsvarsministeren har sendt til Preben 
Winter. Bolden ligger nu klart ved kommunen. Der skal laves en helhedsplan for området, hvorefter 
forsvaret tager stilling til et evt. salg. Arne har talt med kommunen flere gange, og de har lovet at 
det kommer med på udvalgsmødet her i januar. Det forventes, at Arne skal mødes med udvalget i 
marts måned. 
 
Kursuskalender 
Gokart tilmelder selv til de kurser der er nødvendige. Der afholdes selv 615 og der skal fremover 
aflægges en baneprøve før man kan få en KB licens, som er nødvendig for at kunne kører klubløb. 
 
Svend Erik tilmelder til kurser for banefolkene. 



 
Reklamer / Annoncer / Hjemmeside 
Møde med Morten Alstrup omkring både hjemmeside og Roll-ups m.v. tages snareste.  
 
Generalforsamling 
Der afholdes generalforsamling den 19. marts kl. 19.30. Indkaldelse skal være ude i slutningen af 
februar. Ingen foredrag i år.  
 
Eventuelt 
ØMS holdt møde i december. Der er lavet møde og kursusplan for 2013.   

• 19/2 - ØMS møde Randers 
• 30/10 – ØMS møde Randers 

 
• 27/2- Kursus på Ring Djursland - PR / bliv synlig 
• 13/11 – Kursus på Ring Djursland - Netværk og Partnerskaber. 

 
Forslag til en fælles aktivitet, modtages gerne. 
ØMS hjemmeside vil blive nedlagt. 
 
Den 23/9-13 bliver der afholdt orienteringsløb på Djursland, med DMKA som arrangør. 
 
Næste møde 
Næste møde er fastsat til onsdag den 13/3, kl. 19.30. 
 
 


