
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 17. NOVEMBER 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 
Hjemmesiden er nu op og kører. Julie vil gerne stå for det den fremover, men er syg i øjeblikket. 
Der er nogle ting som rettes. Mette sender materiale til Alex. Der opfordres til at der kommer link 
til DASU nyhedsbreve og til andre klubber. 
 
Siden sidst! Ring Djursland / Fonden / DMKB / Løb i 2015 
Den 24/10 modtog klubben en ”opsigelse” af samarbejdet med DMKA fra Fonden via Bent 
Rasmussen. Arne svarede tilbage til Fonden dagen efter, men har ikke modtaget svar på denne 
henvendelse. 
 
I 2015 er det SMOK som skal stå for afviklingen af løbene. Arne har talt med DASU om dette, men 
da DMKA ikke har nogen bane, har man været nød til at give datoerne til den klub, som har en 
bane, og det er i 2015 SMOK. 
 
Sæsonafslutning 
En god dag, hvor der var en god og hyggelig tone mellem alle parter. Vi skal nok tænke lidt over, 
hvad vi kan gøre for at få flere af klubbens medlemmer med. Med hensyn til de sidst pokaler, så 
blev det aftalt at Mette skriver ud til de forskellige og forsøger at aftale hvordan alle får deres 
pokaler.  
 
DASU 
DASU afholder repræsentantskabs møde på lørdag. Arne og Benny deltager. Der foreligger en 
længere dagsorden, som blev gennemgået i hovedtræk.  
 
 
Orientering fra Gokart 
Banen er lukket for i år. Der arbejdes fortsat på at få flyttet banen til det ”gamle” område. 
 
Klubben har afholdt Jysk / Fynsk planlægningsmøde den 1/11. Kim er blevet medlem af JFM 
udvalg. 
 
Næste møde 
Der er reserveret den 3/12 til opfølgning! Arne indkalder ☺ 
 


