
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 26. APRIL 2016.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 
 
Økonomi og Medlemstal 
I øjeblikket har vi 151 medlemmer – fordelt på 85 Aktive, 24 Ungdomsmedlemmer, 40 Almindelige 
medlemmer og 2 prøvemedlemmer.  
 
Vi har indgået aftale med Klubmodul, men Mette har ikke helt overblikket endnu. Der arbejdes med 
at få kørt dette i stilling.  
 
Fonden & Ring Djursland 2016 
I forbindelse med løbene i 2016 er det stadig SMOK som er afvikler. Vi har opfordret til at officials 
hjælper til hvor de kan. Der er også opfordret til at man tager de kurser som er nødvendige. 
 
Vi har ikke hørt noget fra Fonden og har heller ikke rettet henvendelse. Vi er klar hvis de ønsker. 
 
Kartafdeling Tirstrup 

A. Orientering siden sidst 
Der har været afholdt Afdelingsmøde, hvor Anders Slotsdahl og Carsten Schmidt blev suppleant. 
Carsten W blev medlem af bestyrelsen. Ellers ingen ændring i udvalget. Mødet blev afviklet med de 
færreste deltager i alle de år der har været go-kart. 
 
Der har været afholdt et udvalgsmøde, men ikke nogle store poster. Der er planer om at indkøb et 
Orbit system, så man kan træne i brugen heraf, løbende. Der er planer om at få købt nogle T-shirts 
eller lignende til videresalg. 
 
 

B. Projekt ”Gå til Gokart” 
Der er lavet et oplæg til projektet. Kartudvalget, DASU og Racehall har været inde over og der er 
aftalt en kørerplan. Det forventes, at der holdes et åbnet hus i august måned og herefter skal der 
være officiel opstart i september. 
 
Vi er blevet spurgt om vi ville være sportslige arrangør for et 6-7 timer løb i oktober/november. Det 
har vi som udgangspunkt sagt ja til, så der arbejdes videre hermed. 
 

C. Miljøansøgning – Flytning af bane 
Vi har nu fået diverse tilladelser til at flytte banen. Vi har fået lov til at gå i gang selvom sagen er i 
høring. Skema til egenkontrol er godkendt, så det skal introduceres til banelederne. Det eneste der 
mangler er oplysninger omkring tanken til toilettet. Arne tager fat i Ulrik Sinding. 
Vi afventer aftale omkring nøgle med forsvaret. Mette har skrevet, men ikke fået svar. 
Vi arbejder også med nye container. Niels har fået tilsagn om nogle, som Torben C og Carsten W 
skal ud og se på. 
 

D. Porsche Classics den 6/5 
Vi har fået lov af forsvaret til at holde et arrangement med Porsche. Det skal være på det nye 
område. Uffe havde møde med folkene bag i går og der er lavet aftale om afviklingen heraf. Uffe 
forventes at tage sig af arrangementet – der kommer 90 biler. 
 
Næste møde 
Dato for næste møde er onsdag den 15/6 kl. 19.30. 
 


