UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 18. JANUAR 20176.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.
Økonomi og Medlemstal
I øjeblikket har vi 42 medlemmer. Det går lidt stille, men kommer roligt.
Generalforsamling 15/3-17 kl. 19.30
Vi kan ikke være på Ring Djursland. Arne har undersøgt mulighederne i Syddjurs og vi skal ansøge
om lån af lokale i enten Rønde eller Kolind til generalforsamlingen.
Indkaldelse skal være ude senest den 21/2. Forslag til ændringer i vedtægterne sendes ud sammen
med indkaldelsen.
Omkring regelsættet for go-kart, så er der visse smårettelser, som tages af KU. Mette undersøger
med ElCon om vi kan låne lokale og sender indbydelse ud senest den 6/2. (lokale hos Elcon er ok)
Kart afdelingen, orientering, status
Peter har været i dialog med Ungdomsskolerne i Århus omkring miljøkontrollen med mere. Der
skal være møde inden sæsonstart.
Gå til Karting fortsætter i det nye år. Der har ikke været så mange i det nye år, men det forventes at
der kommer lidt flere i løbet af de næste par uger. Spørgsmål om der skal noget fornyelse til, men
der er allerede forskellige øvelser fra gang til gang. Projektet forventes at fortsætte til april/maj
måned. Tanken er at lave en 3-timers løb i løbet af april.
Knudde melder ud, at han ønsker hjælp til karterne og udlejningen. Problemer med at få
udlejningskarterne klar på grund af skulderoperation.
Mette ønsker at ajourføring af miljøskemaer lagt ud til et medlem af go-kart eller i KU. Møde med
baneledere planlægges sammen med Ungdomsskolerne.
Porche ønsker at leje banen igen i år. Peter tager sig kontakten og aftaler noget videre.
2017 – Strategi og Mål
Forårets møder planlagt og kalender ajourført.
Som fokuspunkter i 2017 nævnes;
• Fortsættelse af træningsaktivitet i Race Hall
• Styrkelse af udlejning af go-kart i Tirstrup
• Åbent hus i Tirstrup
• Sommerlejr for Karting
• Styrkelse af klubløbs aktiviteten indenfor Karting
• Forsat at arbejde på at blive arrangør af løb på Ring Djursland.
• Forsat arbejde på at få en ”rigtig” go-kart bane på Djursland.
• Fortsat støtte op om O-aktiviteten
Eventuelt
Ingen emner til eventuelt.
Næste møde
Dato for næste møde er onsdag den 8/3-17 kl. 19.00.

