
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 21. NOVEMBER 2013.  
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 
Økonomi og medlemstal 
Vi har 264 medlemmer, hvilket er ét medlem mere end sidste år. 
 
DASU Repræsentantskabsmøde 
Svend Erik deltager på mødet den 30/11. Om Benny eller Mette kan deltages, undersøges. 
 
De forskellige ændringsforslag blev gennemgået og diskuteret. 
 
Der ligges op til at DASUs kontingent skal stige med 10%, hvilket betyder 45 kr. for et A-medlem-
skab. Hvis dette godkendes, vil kontingentet for et A-medlemskab stige til 740. Stigningen er alene 
på kontingentet til DASU, mens klubbens kontingent er uændret. Dette skal synliggøres overfor 
medlemmerne i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2014.  
 
CRAA 
CRAA har meddelt, at man ikke ønsker at samarbejde med DMKA næste år. Det vurderes, at 
presset fra AAS er for stort. Niels Brøchner har tidligere givet udtryk herfor. Niels Brøchner har 
forespurgt Svend Erik om der skal tages et møde. Det kan vi godt stille op til, men det er vigtigt at 
vi får vores bankgaranti retur.  
 
Ring Djursland 
Efter mødet den 30/11 har Svend Erik, Arne og Mette arbejdet videre med det modtagne oplæg. 
Dokumentet – som blev delt rundt - er blevet kaldt en Organisationsplan. 
 
Planen er, at organisationsplanen skal sendes ud til alle officials, sammen med en indbydelse til et 
officialsmøde. Indbydelsen blev udarbejdet og dato for mødet blev den 7/12 kl. 13.00. Der bydes på 
glögg og æbleskiver, hvorfor tilmelding er nødvendig. 
 
Klubfest 
Der er nu 66 personer tilmeldt. Carsten laver is til dessert. Benny og Svend Erik handler ind i 
morgen. Mette tager byttepenge og pengekasse med. Mette laver prisskilte og køber nogle små 
blomster til bordene, samt medbringer fyrfadsstager. Svend Erik har due og viskestykker. 
 Øl og Vand – 10 kr. 
 Vin – 50 kr. 
Vi mødes til borddækning til kl. 9.00. Svend Erik medtager et rundstykke! 
 
Udvalg 
Go-kart  

Da Bright Star endelig er rykket ud, skal vi have gang i etableringsudvalget igen. Yderligere ved vi 
at ISS fremover skal har serviceopgaven for området. Arne kontakter begge kommuner, i løbet af de 
næste par uger – når arbejdet efter valget er overstået. 
 
Peter S genopstilles til KU. 
 


