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

 
Medlemstal 
Vi har i øjeblikket 282 medlemmer. Der er lige nu 27 prøvemedlemskaber, mens 9 personer har 
opgraderet til almindeligt medlemskab. 
 
Ring Djursland / Fonden 
Løbsaftalen 

Løbsaftalen for de sidste 2 løb blev endelig forhandlet på plads i starten af juli. Arne var i tvivl om 
han kunne indgå aftalen eller ej, men valgte at gøre det. Bestyrelsen havde nogle ønsker og der var 
ingen som nedlagde protest mod underskriften, så derfor bakker vi Arne op.   
 
Status for løbet den 16 og 17. august 

• På forsiden af programmet er DMKB i højsæde. 
• Ikke alle officials er blevet spurgt (enkelte af de gamle er ”sorteret” fra) 
• Tillægsreglerne blev sendt ind udenom DMKA og uden at DMKA var medunderskriver. 
• Arne skal have en kopi af dommerrapporten. 

 
Løb den 6 og 7. september 

• DMKB skal ikke stå på programmet 
• Alle officials skal høres – også dem man ikke ønsker at se! 

Arne skriver til Svend Erik og Bent og følger op i forhold til vores kontrakt. 
 
Aftale for 2015 

Der skal afholdes et møde mellem DMKA og Fonden omkring 2015. Arne rykker for dette møde. I 
den forbindelse er det vigtigt at Fonden og DMKA kan samarbejde igen. Arne undersøger hvornår 
der er kalendermøde mv.  Vi kan evt. foreslå, at det er en mindre gruppe bestående af et par 
personer fra både Fonden og DMKA, som forhandler disse aftaler igennem.  
 
Medlemsorientering 

Der skal laves et nyhedsbrev til alle medlemmer. Mette laver udkast som bestyrelsen skal godkende 
og sendes så ud til alle medlemmer.  
 
Hjemmesiden 
Uffe har fået printet hele forløbet ud og det blev delt rundt. Klagenævnet afgør sagen i september og 
vi kan ikke gøre meget ved dette. Vi må formode, at det er løst inden udgangen af september. 
 
Orientering fra Gokart 
Siden sidst har vi haft sommerlejr i Thy, med omkring 80 personer. Det virkede igen som om at 
medlemmerne hyggede sig. Klubløbet torsdag havde deltagelse af 41 personer. 
 
Der er kommet forslag om et nyt baneanlæg. Uffe har forespurgt KU men har endnu ikke fået svar. 
 
Der er Jysk/Fyns mesterskab i den kommende weekend. I sidste weekend var der Dansk Super Kart 
i Thy. Til begge løb er der DMKA medlemmer som kører med.  
 



Det er DMKA som skal stå for det næste møde i det Jysk/Fynske samarbejde i løbet af november. 
 
Arne finder en Gasgrill til banen. 
 
Eventuelt 
Niels 

Klubfest – Præmiefest. Der skal sættes en dato – der er foreslået lørdag den 8. november til middag 
– samme koncept som sidste år. Der skal peges på Årets Official, Årets DMKA’er m.v. Tænk over 
hvem ☺. 
 
Klubaften med foredragsholder. Ja, vi skal have fundet ud af noget. Dato sættes når vi ved hvad og 
hvem, men det er vigtigt at vi holder noget i løbet af vinteren. Et foredrag om en tur Peking – Paris 
er en mulighed. Et andet forslag er en tur til Fyn til biludstilling. Pris på bus leje skal undersøges. 
 
Der er jubilæum den 29. august 2015 på Ringen. Det skal tænkes ind. 
 
Næste møde 
Næste møde bliver formodentligt sidst i september. Mødet skal planlægges efter mødet med 
Fonden. Formanden indkalder! 
 


