
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 3. DECEMBER 2014.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 
Økonomi og Medlemstal 
Pr. den 1/12 har DMKA 279 medlemmer. Sidste år endte vi på 264 medlemmer, så vi endte altså 
med en lille fremgang.  
 
Forslag til kontingent for 2015. Dasu’s andel af kontingentet stiger med 10 / 5 kr. Stigningen 
lægges på kontingentet og dette meldes ud på hjemmesiden hurtigst muligt. 
 
Orientering fra Repræsentantskabsmødet den 22/11 2014. 
Arne og Benny deltog i mødet. Der var ikke kampvalg til bestyrelsen. Alex kom i BU – Peter S. 
kom i KU. Peter blev efterfølgende valgt som formand for KU. Efter repræsentantskabsmødet, har 
man dog fintalt stemmerne, hvilket betyder at der er sket en fejl i forbindelse med KU. Peter Dyhr 
fik flere stemmer end Leif Petersen, som trådte ind i KU på mødet. Hvad det ender med vides ikke 
på nuværende tidspunkt. Der er kræfter, som ønsker et nyt repræsentantskabsmøde kun for karting, 
men DASU er ved at undersøge sagen. 
  
DMKB blev ikke godkendt. 
 
Status vedrørende Fonden / Ring Djurslang 
Lige nu og her står opsigelsen fra den 24/10 fortsat ved magt. Fondens holdning er, at de fortsætter 
med at forsøge at få DMKB godkendt. Der afholdes generalforsamling i DMKB i løbet af januar. 
Hvor DMKA står på nuværende tidspunkt vides ikke præcist. Ove har lovet at undersøge om vi kan 
holde generalforsamling m.v. på Ring Djursland.  
 
Hjemmesiden 
Mette sender mail til Mikkel med de ting som her og nu skal ind på hjemmesiden. Mikkel vil så 
sørge for at de kommer ind. Forhåbentlig er Julie snart klar til igen at stå for siden.  
 
Aktiviteter 2015 
 

• Generalforsamling 2015 – skal afholdes i februar 

• Klubaften 2015 – vi arbejder fortsat med en klubaften engang i februar. 
 
Mette laver forslag til kontingentopkrævning og generalforsamlings indkaldelse som sendes ud lige 
efter jul. Der er ikke mange punkter til kalender – men Mette prøver at liste noget op. 
 
Kai Hansen har kontaktet Mette omkring Enslevgården. Mette har meddelt, at DMKA ikke benytter 
lokalerne, men at Amerikaner klubben stadig har nogle biler stående. Mette bad Kai om at kontakte 
Karsten Kristensen. 
 
Orientering fra Gokart 
Intet nyt  
 
Næste møde 
Der er aftalt møde den 7/1! Arne indkalder ☺ 
 


