
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 8. DECEMBER 2015.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 
 
Økonomi og Medlemstal 
I 2015 er vi endt med 228 medlemmer. Til sammenligning havde vi i 2014 i alt 255 medlemmer. 
Der har altså været en nedgang i år. Noget af nedgangen skyldes problemmene omkring Ring 
Djursland, men nedgangen svarer også til tendensen fra DASU, hvilket også har været oppe at 
vende på Repræsentantskabet. 
 
Siden sidst 

A. Sæsonafslutning 14/11 
Vores pokalfest gik godt, med god deltagelse til trods for deltagerbetalingen. Godt at Trine blev 
årets officials. Stedet ” Birkehuset” kan også bruges næste år. 
 

B. Repræsentantskabsmødet 21/11 
Arne og Kim deltog sammen med Peter S, som var inviteret som følge af opstilling til BU. Det var 
et stille og roligt møde. Peter S blev ikke valgt ind i BU, men er suppleant. 
 
DASU arbejder med vision 2020, bl.a. med baggrund i medlemstilbagegang. Der arbejdes med 4 
fokuspunkter; Kærneforretningen, Udviklingen af nye tiltage, Fokus på frivillighed samt Fokus på 
åbenhed og samarbejde. 
 
Forslaget om, at små klubber nedlægges eller lægges sammen med andre, blev stemt ned. 
 

C. Orienteringsløb 2016 
Lars Winther har sagt ja til at arrangere løb i oktober 2016 (se mail). Vi har meddelt opbakning. 
Lars arrangere 2 løb næste år. 
 
Ny kontingent struktur 
Den nye struktur blev godkendt. Mette udarbejder forslag til ny kontingent, som sendes rundt til 
godkendelse. Alt licens bestilling skal foretages af medlemmet selv. 
 
Klubliv Danmark 
Hvad kan vi gøre for at få flere til at tilslutte sig? Snak rundt om bordet, men det er vigtig at blive 
ved med at gøre opmærksom på mulighederne og tilbuddene.  
 
Kartafdeling Tirstrup 

A. Projekt ”Gå til Karting” 
Peter og Kim har arbejdet med denne ide. De har meddelt DASU, at klubben gerne vil være med i 
dette projekt. Formen kendes ikke endnu.  
 

B. Miljøsagen / Flytning af bane 
Vi har efterhånden fået diverse ansøgninger klar, så vi kan aflevere det hele til kommunen. Der har 
været en stor omgang, hvor alt skulle gøres fra bunden af igen, til trods for at vi blot ønsker at flytte 
ca. 500 meter. 
 
 
 



C. Jysk/Fyns møde 
Kim og Uffe har været til et møde i det Jysk/Fynske samarbejde. Det var en gennemgang af 
sæsonen og samarbejdet næste år. Der kommer 4 afdelinger i 2016 for DASU klasserne.  
 

D. Trænere 
Frederik S, Mischa og Jesper F har været på træningskursus. Vi skal have aktiveret disse i 
forbindelse med ”Gå til Karting”. 
 
Kalender for møder m.v. 1. kvartal 2016 

x Rilleræs i Auning – tirsdag den 19/1 – kl. 19.00. Mette laver indbydelse. 
 

x Kart årsmøde – dato kommer – skal ligge før 2/3. Mette laver indbydelse 
 

x Generalforsamling – onsdag den 2/3. Mette laver indbydelse sammen med kontingent 
� Mødet afholdes hos ElCon i Grenaa.  

 
x Klubtur til Strøjer – lørdag den 5 eller 12 marts. (Niels undersøger med Strøjer) 

 
x Bestyrelsesmøde - Mandag den 25/1 og mandag den 22/2. Kl. 19.00 hos Mathias. 

 
Eventuelt 
Kim har lavet 2 nye sider til hjemmesiden. 

x Én til kørselsgodtgørelse som sendes automatisk til Mette. 
x Den anden er til tilmelding til Go-kart sommerlejren. 

 


