
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 18. FEBRUAR 2014.  
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 
 
Økonomi og medlemstal 
Vi har i øjeblikket 134 medlemmer. 
 
Formandens situation 
Svend Erik har meddelt, at han træder tilbage som formand. Vi læser alle hans mail som, at han 
også er trådt ud af DMKAs bestyrelse, men bliver i Fondens bestyrelse. Carsten Kristensen er første 
suppleant, men når dette er sket så tæt på generalforsamlingen, vurderes det, at han ikke kaldes ind i 
den nuværende situation. Svend Erik varetager de opgaver som allerede var planlagt, bl.a. 533 
kursus i 2. april 
 
Arne er, som næstformand, trådt ind på formandsposten. 
 
Generalforsamlingen den 11 marts 2014. 
Der er sendt indkaldelse ud til alle. 
 
Arne kontakter Svend Erik angående beretning. 
Arne kontakter Ole H. for at hører, hvem der deltager fra Fonden og giver en orientering. 
Der skal vælges en ny formand – for ét år.  
 
Situationen omkring Fonden og motorløbene i 2014. 
Vi er alle dybt frustrerede / rystede over situationen. At Fonden stiller ”ultimative” krav, når vi hele 
tiden har forsøgt dialog, er ikke til at forstå. Vi har endnu ikke fået en endelig tilkendegivelse 
omkring samarbejdet. Arne har anmodet om en formel udtalelse / udmelding omkring 2014, men 
har ikke fået noget svar. 
 
Det er DMKA der har løbsdatoerne. Arne hører Fonden om hvad de har tænkt sig at gøre.  
 
Det er dog vigtigt, at vi snart få meddelt noget ud til medlemmer og officials. Mette og Arne laver 
brev til medlemmer og officials, som kan meldes ud. 
 
Hjemmesiden 
DMKA er fjernet fra hjemmesiden. Vi har fundet ud af at den pågældende hjemmeside kan tilgås 
fra 2 sider. Fonden formodes at have fjernet vores oplysninger – vidende eller uvidende, om at alle 
DMKAs oplysninger er væk, ved denne handling. 
 
Næste møde 
Tirsdag den 4. marts kl. 19.00. 
 


