
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 7. SEPTEMBER 2016.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 
 
Økonomi og Medlemstal 
I øjeblikket har vi 229 medlemmer – fordelt på 107 Aktive, 28 Ungdomsmedlemmer, 45 
Almindelige medlemmer, 2 prøvemedlemmer som er opgraderet til Aktive samt 47 
prøvemedlemmer – hovedsageligt fra åbent hus på go-kart banen.  
 
Kartafdeling Tirstrup 

• Orientering siden sidst 
Der er kommet ny formand, idet Uffe er trådt tilbage og Peter er trådt ind som formand – 
Velkommen til ☺. 
 
Sommerlejren er veloverstået med god deltagelse. Der blev kørt både træning og et klubløb. Der var 
ros til arrangørerne.  
 
Der har været afholdt Åbent Hus på banen, hvor omkring ca. 50 kører har været ude at kører på 
banen. De har alle fået et prøvemedlemmer og det har allerede givet et par prøvetur efterfølgende.  
 

• Aktiviteter 
Gå til karting slår i gang i oktober indendørs. Der har været møde med Race Hall og de er klar. Der 
er åbent hus den 9/10, og herefter går projektet i gang.  
Der er ansøgt DASU om et 6 timers løb i Race Hall den 13/11, og det er stort set klart. 
Tillægsreglerne er på plads. Det koster 3.600 pr. hold med min. 4 personer pr. hold. 
 
Til udendørs har vi i øjeblikket 3 karter klar. Man kan leje en kart for en måned for kr. 1.000,- med 
kørerdragt, hjelm m.v. Angående kedeldragter, så vil Niels undersøge om vi kan få nogle fra 
CRAA. 
 
Kim har været i kontakt med Hobro omkring et fremtidigt samarbejde. De vil gerne være med til et 
samarbejde til 2017. 
 
Angående flytning af banen, så er det sidste der mangler en tank til toiletvognen. Vi har fundet en 
tank, som skal graves ned. Der kommer miljøtilsyns kontrol i nærmeste fremtid. Peter tager sig af 
dette. 
 
Ring Djursland / Banesport 

• Status 
Vi har ikke hørt eller set nogle reaktioner fra Fonden hele året. Klubmedlemmer har været officials 
på Ringen og i Århus, men det er også alt. 
 
DASU 
Der afholdes dialogmøde den 27/9 og repræsentants møde den 19/11. Indstillinger til bestyrelse og 
udvalg skal være indgivet til udgangen af oktober. 
 
Aktiviteter og opgaver resten af 2016 
Den 12/11 foreslås som dato for Pokalfest. Vi holder os til et eftermiddags arrangement, men hvor 
er endnu ikke afklaret. 
 
 
Eventuelt 



O-løbs afdelingen holder JFM løb på Djursland den 5/11-16. De efterlyser hjælpere. 
 
Tak fra Allan Osbech til klubben, for opmærksomhed i forbindelse med hans reception. 
 
Ingen andre punkter ☺ 
 
Næste møde 
Dato for næste møde er onsdag den 10/10-16 kl. 19.00 
 


