
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 24. OKTOBER 2013.  
 

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

 

Medlemstal 

Vi har 264 medlemmer i dag. Heraf har de 188 indløst en licens i dag. Sidste år endte vi med 263 

medlemmer! 

 

 

Ring Djursland 

Svend Erik startede med at redegøre for en noget turbulent sæson 2013, især efter Århus-løbet. 

Efter det sidste løb har flere faste personer (både fra DMKA og SMOK) meddelt Svend Erik at de 

ikke ønsker at være en del af teamet op Ring Djursland i fremtiden. Begrundelsen er, at de ikke 

længere føler sig hjemme / velkomne på RD.  

 

Der har været 2 fraktioner, som hver har gennemført ét løb efter problemerne i Århus og begge løb 

forløb godt. Han er enig i, at der er en trykket stemning på banen. Det er dog nu vigtigt at der bliver 

set fremad og ikke tilbage. Det store spørgemål er: Hvordan kommer vi igennem 2014. 

 

Fonden kan ikke umiddelbart ikke blande sig i diskussionen omkring enkeltpersoner. Man ønsker 

nu at vide, om man har klubben som samarbejdspartner i 2014. Der skal vises ansvarlighed og vi 

skal videre! 

 

Der er fremsendt til visionsoplæg til bestyrelsen, som er et rigtigt godt stykke arbejde. Bestyrelsen 

ønsker at vide, om det er et stykke papir som man må bruge og arbejde videre med. Mette 

henvender sig til gruppen bag oplægget, for at hører om vi må bruge oplægget til videre arbejde. 

 

Herefter kan oplægget rettes til og benyttes som baggrund for et møde med hele officials gruppen. 

Her kan man ønske egne poster, men det er bestyrelsen som sætter holdet – med andre ord så er det 

bestyrelsen som er udvalget ind til videre. 

 

Det er lige nu og her meget vigtigt at vi få forhandlet klasserne til næste år på plads. Svend Erik 

sørger for dette hurtigst muligt.   

 

Bestyrelsesmøde er fastsat til torsdag den 31/10 kl. 19.00 på Ring Djursland, med behandling af 

dette punkt. 

 

 

Klubfest 

Forslag om at ændre konceptet for pokalfesten. Benny foreslår at man kan starte med ”tag selv 

bord” kl. 12 eller 13. Efter frokost er der så uddeling af go-kart pokaler. Herefter kaffe og bagefter 

banepokaler. Efterfølgende kan de der vil blive og hygge resten af dagen/aften. Evt. kan der sluttes 

af med at grille lidt pølser! 

Det blev besluttet at dette forsøges i år. Der er forslag om lørdag den 23/11. Der skal laves oversigt 

over pokaler – og så programmet. Mette laver udkast til mødet den 31/10. 

Udvalg 

Go - Kart 



Vi har haft et arrangement for Dansk Metal, hvor 16 personer fik en intro til sporten. Det var et godt 

arrangement som deltagerne var glade for – også fra DASU er der kommet positiv 

tilbagemeldinger. DASU giver licens for 2014 og DMKA giver medlemskabet for 2014. 

 

Så har vi haft miljøtilsyns besøg. Overordnet tilfreds, dog er der et par punkter som vi skal 

strammes op på. Udvalget tager hånd herom. 

 

 

Etableringsudvalget 

Der er ikke noget nyt herfra. Udvalget har ikke hørt noget fra Syddjurs Kommune. Arne prøver at 

undersøge om der er noget omkring Fyrværkeri lagret. 

 

Angående ØMS – der er planlagt kursus den 13. november. Arne følger op! 

 

 

Eventuelt 

Benny spørger til Ris / Ros kassen. Svend Erik har tømt den og kikket på de forskellige forslag. Der 

skal arbejdes med de problemstillinger, som der kan gøres noget ved. Det tages med ved 

planlægningen af sæsonen. 

 

Toiletvognene skal væk. De er helt rådne! Kontakt evt. Ulrik Sinding for at hører hvordan man gør 

med bortskaffelsen. 

 

 

Næste møde 

Er aftalt til torsdag den 31. oktober kl. 19.00 på Ring Djursland. 

 


