
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 22. OKTOBER 2014.  
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 
Medlemstal 
Vi har i øjeblikket 278 medlemmer. Dog er de 23 heraf Prøvemedlemskaber som udløber i løbet af 
oktober / november. I 2013 sluttede vi på 264 medlemmer! Dette når vi knap i år, idet der 
forsvinder 23 medlemmer inden udgangen af året. 
 
Hjemmesiden 
Afgørelsen fra Klagenævnet gik vores vej. Vi får domainet navnet tilbage ☺ 
 
I løbet af de næste 2 uger forventes det, at vi igen får adgang til hjemmesiden. Den ”nye” 
hjemmeside er ret langt og det er den der skal komme frem. Det må så blive opdateret løbende! 
 
Ring Djursland / Fonden / DMKB / Løb i 2015 
Orientering til medlemmerne den 4/9 har ikke givet nogle kommentarer. 
 
Løbet den 6-7. september gik godt. 
 
Arne og Mette har efterfølgende haft ét møde med Fonden, hvor vi både snakkede sæson 2014 og et 
muligt samarbejde i 2015. Efterfølgende fik vi to mails, hvori Bent fastholder, at det er DMKB der 
står for afviklingen af løbene i 2015. Herefter sender Arne endnu en mail til Bent med henblik må at 
få et muligt samarbejde i gang – men der er ikke kommet noget svar fra Fonden. 
 
Både Arne, Bent og Svend Erik deltog i DASU møde den 18/9 vedr. løbsdatoer for 2015.  Dette 
møde ende i et stort skænderi mellem Sønderjylland og Jyllandsringen. DMKA er ikke en del af 
dette skænderi. 
 
Der er ansøgt om 4 datoer til løb i 2015 fra DMKA. Vi ved, at SMOK har ansøgt om 5 datoer – i 
øvrigt de 4 samme som DMKA. Lige nu er vi nød til at afvente udmeldingen fra DASU om, hvem 
der får datoerne for 2015. 
 
Den 4/10 var der arbejdsdag på Ringen. Her deltog 4 DMKA medlemmer, 2 SMOK medlemmer og 
så Svend Erik. Umiddelbart var der ingen DMKB medlemmer! 
 
DMKB har indkaldt til informationsmøde den 25/10. Niels deltager i mødet. Arne deltager måske 
også, men kun på en lytter, ingen diskussioner! 
  
Sæsonafslutning 
Kan vi være på Ring Djursland? Arne undersøger med Bent om vi har et lokale. Mette hører Svend 
Erik om navne på banekørerne og hører om ham om et navn til Årets Official på Ring Djursland. I 
bestyrelsen har vi Kurt og Solveig og / eller Lars og John som forslag. 
 
Mette snakker med Svend Erik om pokaler og får bestilt. 
 
Benny står for tilmeldinger og kontakt til køkkenet omkring madbestillingen.  
 



DASU 
Arne har været til dialogmøde den 23/9. Et stille og roligt møde, uden helt så mange deltagere som 
tidligere. Der var information omkring et oplæg til ændring af strukturen omkring udvalgene. 
Klubberne opfordres også til at få styrket vedtægterne omkring udelukkelse i.f.m. doping m.v. 
 
Der er kommet indbydelse til et dialogmøde omkring Asfalt.  
 
Der er repræsentantskabsmøde den 22/11 i Horsens. Arne skal deltage – yderligere kan 1 person 
deltage. Om dette bliver aktuelt, finder vi ud af tættere på. 
 
Orientering fra Gokart 
Peter Schandorff genopstilles til KU. 
Sæsonen lukkes ned med udgangen af oktober. 
Der er Jysk / Fynsk planlægningsmøde lørdag den 1/11, hvor DMKA er vært.  
 
Næste møde 
Foreslået til den 19/11 – lige inden repræsentantskabsmødet, hvis dette er nødvendigt! 
Yderligere reserveres den 3/12 til opfølgning! Arne indkalder ☺ 
 


