
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 20. JUNI 2013.  
 

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

 

Medlemstal 

Vi har 255 medlemmer i dag. Heraf har de 174 indløst en licens i dag. 

 

 

Ring Djursland 

I forlængelse af uenighed i Ring Djurslands udvalget er Niels Ejner Rytter trådt tilbage og har 

opløst udvalget. Niels Ejner er derfor også trådt ud af bestyrelsen. 

 

Problemerne i udvalget er opstået i forlængelse af en episode mellem Banechef Ole Rasmussen og 

Løbsleder Mette Stubberup til Classic Rase Aarhus. Svend Erik redegjort kort for forløbet overfor 

bestyrelsen. Ole Rasmussen og Mette Stubberup kan ikke længere arbejde sammen. 

 

Efter episoden i Århus blev der afholdt et officials møde, som både Ole og Mette deltog i. 

 

Efterfølgende blev der afholdt et udvalgsmøde, uden deltagelse af Ole og Mette. På dette møde kom 

et løsningsforslag frem, som et enigt udvalget godkendte. Ole og Mette kan fortsætte som officials, 

men ikke i de chefposter som de er vant til. Der udpeges en ny Banechef og Løbsleder som så kan 

”sætte deres eget hold”.  

 

Der er 2 løb tilbage på Ring Djursland i 2013, som kan give erfaringsudvalg til 2014.  

 

Efter at referatet fra udvalgsmødet blev sendt ud, har 2 medlemmer valgt ikke længere at bakke op 

om beslutningen fra udvalgsmødet. Dette gjorde, at Niels Ejner valgte at opløse udvalget og træde 

tilbage. 

 

Bestyrelsen havde en længere diskussion om episoden. Det der er vigtigt lige nu og her, er at de 

sidste 2 løb i 2013 på Ring Djursland, kan gennemføres.  

 

Bestyrelsen for DMKA bakker op om det forslag som udvalget har fremsat. RD udvalget er opløst i 

2013. Bestyrelsen overtager ”styringen” af de sidste 2 løb. Hvordan 2014 skal forløbe, vil der blive 

arbejdet med i løbet af resten af 2013. 

Beslutningen fra udvalgsmødet er følgende; 

 

 Der bliver nedsat et nyt hold til at afvikle de resterende 2 motorløb på Ring Djursland i 

2013. Det bliver med Hans Venshøj som løbsleder og Orla Iversen som banechef. Hans og 

Orla får hver især overdraget ansvaret for at besætte posterne inden for deres 

ansvarsområde. 

 

 

Nyt fra DASU 

Arne deltog i dialogmødet med DASU. Yderligere deltog Peter Schandorff på vegne af go-kart. 

Bestyrelsen har taget bemærkningerne fra Repræsentantskabs mødet til efterretning og forsøger at 

arbejde i den rigtige retning. Der er komme mere åbenhed og en bedre gennemsigtighed.  

 



Medlemssystemet blev diskuteret. Man har ikke råd til et nyt system, men man vil forsøge at få 

rettet systemet til. 

 

Der blev også diskuteret forsikringer. Det er vigtigt, at de forsikringer der er nødvendige, er til 

stede. Dækningen skal være fuldt dækkende.  

 

 

Udvalg 

Go - Kart 

Er kommet i gang med sæson 2013. Det første klubløb blev kørt den 1/6. 

 

Den 8/6 var der åbent hus på banen, hvor vi tegnede 46 endagslicenser, som DASU dækker. Der var 

flere interesserede ude at kikke og positivt har det i hvert fald givet én indmeldelse efterfølgende. 

Der har også været et par henvendelser angående udlejningskarten siden den dag. 

 

Sommerlejren afvikles på Thys bane den 30. og 31. juli samt 1. august.  

 

Etableringsudvalget 

Der er ikke noget nyt herfra. Udvalget har ikke hørt noget fra Syddjurs Kommune. Arne rykker for 

en udmelding omkring forløbet efter ferien. 

 

 

Næste møde 

Indkaldes af formanden efter behov. 

 


