
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 2. APRIL 2014.  
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 
Økonomi og medlemstal 
Vi har i øjeblikket 217 medlemmer. 
 
Kim spurgte til den garantistillelse som der tidligere har været stillet overfor CRAA. Arne beder om 
at få den returneret, når vi ikke har noget med løbet at gøre mere. 
 
Klubben indkøber en dankorts terminal til fælles brug. 
 
Konstituering bestyrelse og udvalg 

• Formand Arne Pedersen, er valgt på generalforsamlingen for 2014. 

• Kassereren Mette Møberg, er valgt for 2014 og 2015 

• Sekretær blev Mette Møberg for 2014 og 2015. 

• Næstformand blev Kim D. Jensen  

• Repræsentant i Norddjurs Fritidsråd er Mette Møberg 

• Festudvalget varetages af Benny Stubberup 

• I ØMS er Arne selvskrevet, mens go-kart repræsenteres af enten Uffe Bilde-Jensen eller 
Mette Møberg. 

• Etableringsudvalget består af Arne Pedersen, Mette Møberg, Uffe Bilde-Jensen, Ulrik 
Sinding, Jørgen Pilgaard og Poul Bonde. 

• Go-kart udvalget konstituer sig selv 

• Ring Djurslands udvalget er nedlagt i øjeblikket. 
 
Siden sidst 
Generalforsamlingen: Mette retter vedtægter med ændringsforslaget.  
 
Arne orienterede om at han har haft et møde med Ole Husum på to-mands hånd. Umiddelbart var 
der en god dialog, hvor de fik vendt alle tingene.  
 
Arne har ligeledes henvendt sig til Niels Einer Rytter om et møde. Det er Niels Einer er interesseret 
i, men der er ikke sat nogen dato endnu, men det kommer. Efterfølgende er det tanken, at der skal 
holdes et møde med de 3 bestyrelser.  
 
Arne her også skrevet til DASU. Efterfølgende har Hans Jørgen Søgaard ringet Arne op. Indtil 
videre er det Bent Mikkelsen og Hans Jørgen, som er sat på at finde ud af hvad der sker og så 
rapportere til resten af bestyrelsen. Arne er indkaldt til møde på tirsdag med Ture, Bent og Hans 
Jørgen.  
 
Yderligere har Arne talt med Forsvaret omkring flytning af go-kart banen. Der mangler endnu en 
afleveringsforretningen med Fyrværkeribranchen og før denne er lavet, kan vi ikke flytte.  
 
Hjemmeside 
Vi er stort set klar med en ny hjemmeside, men mangler fortsat adgang til domainet DMKA.dk 
 
Mette sender referater og ny bestyrelse til Svend Erik, som bedes lægge det ind! 
 
 
 



Nyt fra Go-Kart udvalg 
Go-kart afdelingen har konstitueret sig for 2014. Formand blev Uffe Bilde-Jensen, Kasserer udenfor 
udvalg blev Mette Møberg. Der blev ikke valgt en sekretær. Julie fik hjemmesiden. Kim varetager 
klubmesterskabs-stillingen.  
 
Det første klubløb er kørt i Vojens med 15 deltager. Næste er på lørdag i Grindsted. 
 
Banecertifikat er kommet og gælder et år frem. 
 
Uffe er blevet interviewet til Idrætsliv fra DIF og til P4-Østjylland, hvilket er blevet sendt et par 
gange om formiddagen.  
 
Der har været afholdt 615 kursus med 10 deltagere. 
 
Eventuel 
Kim spørger til om der kan laves en træning på Ring Djursland. Dette kan vi ikke får lov til. Det 
blev afprøvet sidste år, men det gav klager. 
 
Mikkel spørger til om bestyrelsen har set eller hørt om de breve som Fonden har fået angående de 
klasser, som tilsyneladende ikke vil kører på Ring Djursland, hvis bestemte personer er i 
løbsledelsen. 
I bestyrelsen har vi ikke set eller hørt om disse breve på noget bestyrelsesmødet. På et 
bestyrelsesmøde blev vi forlagt 3 klager på Mette S. Efter diskussionen om de 3 klager, blev Svend 
Erik spurgt om der var mere – hvortil Svend Erik svarede ”Nej”. 
Vi har ikke fra officielt hold hørt om disse breve, men rygterne har jo svirret. Dog kan man ikke 
som bestyrelse, styrer ud fra rygter – men alene ud fra facts. 
 
Næste møde 
Næste møde indkaldes af formanden, når han har haft møde med de forskellige parter. 
 


