
  
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 7. DECEMBER 2016.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 
Økonomi og Medlemstal 
I øjeblikket har vi 201 medlemmer – fordelt på 109 Aktive, 28 Ungdomsmedlemmer, 46 
Almindelige medlemmer samt 18 prøvemedlemmer. 
 
Siden Sidst, Orientering / Opsamling 
Der blev afholdt pokalfest i Tirstrup den 6/11. Selve festen gik rigtigt godt. Til næste år bør vi sende 
pokallisten med ud sammen med indbydelsen. Frederik holdt et fint foredrag – ros til Frederik. 
Planlægningen skal være tidligere næste år. 
 
Der blev afholdt O-løb omkring Grenaa den 5/11. Det gik rigtigt godt og der var stor ros til 
arrangørerne.  
 
Vi mistede Niels Brøchner i november, hvilket er sørgeligt. Der er lavet mindeord på hjemmesiden 
og Niels og Arne deltog i bisættelsen. 
  
DASU – Orientering fra repræsentantskabs mødet 
Peter og Arne deltog i mødet den 19/11. Det var et kort repræsentantskabsmøde uden de store 
sværdslag. Dasu har haft en medlemsfremgang på 4,5% - dog har der været en lille tilbagegang i 
go-kart.  
 
Referatet fra mødet, ligger på DASUs hjemmeside og kan læses herfra. Dato for 2017 er fastsat til 
den 18/11-17. 
 
Kartafdeling Tirstrup 
Der er lukket ned på banen i Tirstrup. Der er lavet aftale med Thy om træning i 2017. Vi arbejder på 
at lave en aftale med Ålborg (Mou). Den nye bane i Hobro ønsker ikke at lave aftale med os. 
Der har været kartudvalgsmøde midt i november. Race Hall er booket til den 12/3 til et 615 kursus. 
Forventet sæson start til 1. april. Sommerlejr i uge 31 i Thy igen. Årsmøde den 28/2-16.  
 
Gå til go-kart kører fint. Der er i snit omkring 12 personer pr. gang – der er tegnet 16-17 
prøvemedlemskaber i forbindelse med projektet. Det er spændende om vi kan holde på dem, når 
den nye sæson går i gang. 
 
Generalforsamling 2017 
Generalforsamling foreslås til onsdag den 15. marts, men det forudsætter, at vi kan finde et lokale at 
være i. Udsendelse skal senest være ude senest den 21/2.  
 
Indbydelsen gøres færdig når stedet kendes. 
 
Kontingent for 2017 fortsætter som i 2016. Der er ikke lagt op til stigning fra DASUs side og på 
generalforsamlingen sidste år, blev det vedtaget at klubkontingentet holdes i ro.  
 
2017 – Strategi og Mål 
Der lægges op til at der laves en årskalender for DMKA. Bestyrelsesmøder planlægges for hele 
2017. 
 
 



Vi bør måske overveje at søge midler hos kommunerne. Til ungdomsmedlemmer i Syddjurs kan vi 
søge tilskud fra kommunen. 
 
Eventuelt 
Vores hjemmeside har været hacket, men Kim har fået ryddet. 
 
Løbene på Ring Djursland er for 2017 planlagt til følgende datoer; 
13-14 maj – 10-11 juni – 9-10 sep. – 16-17 sep. 
 
Kursus bedes ansøgt så hurtigt som man ved om man skal afsted. Kalenderen er dog ikke klar 
endnu, men kommer forhåbentligt inden længe.  
 
Næste møde 
Dato for næste møde er onsdag den 18/1-17 kl. 19.00.  
 
 


