
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 15. JUNI 2016.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 
Økonomi og Medlemstal 
I øjeblikket har vi 164 medlemmer – fordelt på 90 Aktive, 26 Ungdomsmedlemmer, 46 Almindelige 
medlemmer og 2 prøvemedlemmer.  
 
Især Hobro er en trussel for go-kart, når de åbner næste år. Måske skal vi forsøge at få et 
samarbejde med dem, så vi kan beholde vores medlemmer. KU tager punktet med på næste møde. 
 
 
Siden Sidst 
- Porche classic i Tirstrup 6/5 

Det gik rigtigt godt – der var omkring 90 biler – men alle havde en rigtig god oplevelse.  

Der er afregnet for arrangementet. 

 

- Dialogmøde med DASU 25/5 

Arne og Mette deltog. Det meste gik på medlemsstruktur samt revision af retssystem. Der blev 

orienteret om at DASU vil oprette et Klubforum til udveksling af informationer o.l. Der 

kommer et nyt dialogmøde sidst i september. 

 

- RD / Fonden 

Intet nyt herfra. Der har været 2 løb på Ringen i år, som begge er gået godt. 

 
Kartafdeling Tirstrup 

C. Orientering siden sidst 
Banen er nu flyttet. Der kommer banesyn fredag. Der mangler også en opsamlingstank, men der 
arbejdes på sagen. 
 
Omkring Sommerlejren så er der ikke mange tilmeldinger endnu, men det plejer at komme, når 
vi kommer tættere på. Mette laver oversigt til Kim på søndag, inden KU møde mandag. 

 
D. Projekt ”Gå til Gokart” 
Kim har lavet et oplæg og været i dialog med Racehall og samarbejdet fortsætter. Der har så 
været interesse for også at lave noget udendørs, hvilket KU har givet grønt lys til. Det er 
planlagt således, at der i august laves et åbent hus arrangement sammen med Racehall og så 
med opstart til september. Umiddelbart vil vi gerne skubbe det til september, af hensyn til 
sæsonen.  
 
Kim har søgt KU under DASU om et 6 timers løb. DASU har givet grønt lys til at gå videre 
med arrangementet. Dette kan gøres ved at købe et prøvemedlemskab – DASU har sagt ok for 
denne løsning. Der er forslag om en af de første weekender i november. Kim er ved at lave 
løbsansøgning. 
 
KU har ansøgt DMKAs bestyrelse om midler – kr. 50.000 - til at indkøbe nye karter – som kun 
kan lejes for én måned af gangen. Yderligere er der søgt om kr. 5.000 til indkøb af AV udstyr til 
brug for træningen. Principielt kan bestyrelsen bakke op, men vi skal finde en formel til hvordan 
det skal gøres og hvordan finansieringen kan fordeles – evt. søge midler udenfor klubben. 
 

Andet / Eventuelt 



Klubmodul  
Mette er gået i gang – gennemgang overfor bestyrelsen. Det er hårdt benarbejde, at komme i gang.  
 
Ingen andre punkter ☺ 
 
 
 
Næste møde 
Dato for næste møde er onsdag den 7/9 kl. 19.00. 
 
 


