
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 4. MARTS 2014.  
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 
Økonomi og medlemstal 
Vi har i øjeblikket 176 medlemmer. 
 
Hjemmeside – status og videre forløb 
Uffe har haft nogle samtaler med Morten Alstrup, som nu har råskitsen til en ny hjemmeside klar. 
Julie, Uffe og Mette skal snarest få sat de rigtige oplysninger m.v. ind. 
 
Uffe har tidligere – lige efter sidste bestyrelsesmøde – talt med John Jensen, for at hører om han 
ville overdrage domænet DMKA.dk til klubben. Han ville dog gerne, den gang, afvente udviklingen 
i situationen, og så vende tilbage. Nu har Uffe så kunnet konstatere at John i mellemtiden har 
overdraget domænet til Bent T. Rasmussen (Fonden). Dette er sket uden at vi har fået noget at vide 
herom.  
 
Gensidig orientering om status vedr. Fonden / DKMB og DMKA samt DASU 
Fonden og DMKB vil have møde, men det kan vi ikke nå at få gennemført inden general-
forsamlingen. Det er indkaldt med meget kort varsel, og vi mener nok også at vi bør vente til efter 
generalforsamlingen, idet der kan sidde en ny bestyrelse.  
 
Uffe har talt med Ture fra DASU, som fortalte at DMKB nu har søgt optagelse i DASU.  
 
Angående løbsdatoerne, så er de til salg. Vi ser helst, at kørerne kommer ud at kører. Det er dog 
meget vigtigt, at vi klart forklarer, at det er Fonden som stiller sig i vejen for at løbene evt. ikke kan 
blive afviklet. 
 
Generalforsamlingen den 11 marts 2014. 
Arne har talt med Svend Erik omkring årsberetningen. Han kommer med noget til beretningen til 
Arne. 
 
Der er kommet 2 forslag – det ene er fra bestyrelsen og det andet fra et medlem. Begge forslag 
lægges frem for generalforsamlingen. 
 
Der skal være en orientering om situationen med Fonden – det kan naturligt lægges ind under 
punktet ”Orientering fra Fonden”. Forhåbentlig deltager et medlem fra Fonden, eller vil Arne prøve 
at sige noget herudder. 
 
Mette laver Power Point klar! 
Dirigent: Bestyrelsen foreslår Alex 
Referent: Bestyrelsen foreslår Mette 
 
Vi mødes kl. 18.30 på Ring Djursland 
 
Eventuel 
Kort orientering om hvem der er æresmedlemmer, og hvad Svend Erik har svaret omkring 
udnævnelse af æresmedlemmer. Det bør tages op i det nye år! 
 
Mette holder øje med runde fødselsdage fremafrettet. 
 



Henvendelse fra Lokalavisen. Vi hører hvornår vi skal vælge størrelse og perioder.  
 
Henvendelse vedr. Norddjurs Kommunes Idrætsråd. Mette deltager i Repræsentantskabsmøde, hvis 
det er muligt, tidsmæssigt. 
 
Arne har hørt fra Forsvaret. De undersøger sagen og vender tilbage. Arne tager kontakt Århus for at 
hører om de har fundet ud af noget, omkring en eventuel flytning til det ”gamle” område. 
 
Næste møde 
Næste møde aftales når den nye bestyrelse kendes. 
 


