
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 26. JUNI 2014.  
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 
Medlemstal 
Vi har i øjeblikket 264 medlemmer. De fordeler sig med; 

• A-medlemmer – 147 

• AH-medlemmer – 29 

• B-medlemmer – 50 

• H-medlemmer – 8 

• Ungdom – 8 

• Prøve – 21 

• Opgradering fra prøve – 1 
 
Angående prøvemedlemskaberne, så er der 10, som udløber i løbet af den næste uge. Om nogle 
vælger at blive opgraderet, vides endnu ikke. 
 
Ring Djursland 
Der blev sendt en opdatering ud til alle medlemmer lige før årets første løb. Der er ikke kommet 
nogen kommentarer hertil. 
 
Efterfølgende var årets første løb, hvor det var MSS der kørte løbet. Dette gik fint og Arnes 
umiddelbare opfattelse var, at der var en udmærket stemning. 
 
Efter løbet opfordrede Arne til at DMKA og Fonden skulle sætte sig sammen og planlægge de 
næste 2 løb. Mette deltog i dette møde den 18/6. På mødet fremlægger Fonden et udkast til en aftale 
omkring de 2 sidste løb. I dette udkast er det DMKB der er i højsædet, hvilket både Arne og Mette 
afviste. 
 
Efterfølgende talte Arne med Niels Ejner, som ikke viste at Fonden har haft møde med DMKA. 
Umiddelbart før dette bestyrelsesmøde er der kommet et nyt aftaleudkast. Dette udkast blev delt 
rundt og diskuteret. 
 
Det blev besluttet, at Arne fremsætter enkelte ændringsforslag – især i forhold til §3. Disse sendes 
af Arne til Bent Rasmussen. 
 
Hjemmeside 
Vi har fået Fondens svar til Klagenævnet. Dette har Arne vendt med Bent Mikkelsen, som klart 
tager afstand fra deres svarskrift. Det vurderes, at vi skal have en advokat til at hjælpe os med et 
hjælpeskrift. Arne får fat i det som Alex har liggende af dokumenter, og snakker så med Bent 
Mikkelsen for at få hjælpe. 
 
Gokart 
Der er stille og roligt – sommerlejren er nært forestående. Vi havde snakket om at afholde et 
arrangement i juni, men det nåede vi ikke.  
 
Næste møde 
Næste møde indkaldes af formanden. 
 


