UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 11. OKTOBER 2017.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.
Økonomi og Medlemstal
I øjeblikket har vi 189 medlemmer, fordelt med 95 aktive, 40 ungdomsmedlemmer, 43 almindelige
og 11 prøvemedlemmer. Den 10/10 2016 havde vi 237 medlemmer, hvoraf 2 var prøvemedlemmer.
Til orientering er der i øjeblikket 7 personer, som har opgraderet sit prøvemedlemskab til et aktivt
medlemskab.
Der er ansøgt om oprettelse af MobilPay – er lige på trapperne.
Årsafslutning den 11/11-17
Rønde Idrætscenter er booket. Mette aftaler.
Mette laver indbydelse færdig – pris pr. deltager kr. 100 (50 for børn under 14).
Kart afdelingen, orientering, status
Banen lukkes ned sidst i oktober. Gå til go-kart starter op igen søndag den 29/10. Sidste klubløb er
sidste weekend i oktober.
Klubben har sagt ja tak, til at blive prøveklub for ATK samarbejde (Aldersrelateret Trænings
Koncept).
Kart vil prøve at få kontakt til Forsvaret igen for at få hold i området. Hvis ikke klubben har fået
hold i noget konkret senest juni 18 – vil man begynde at søge et andet areal til en bane.
Der planlægges et 615 kursus i løbet af enten december / januar.
Peter har været til Formandsmøde med KU. Et af de væsentligste punkter var et oplæg om at
klubberne selv er mere ind over planlægning/tilrettelæggelse af klubløb. Dette var KU lydhør
overfor.
Yderligere blev der fremsat ønske om at referaterne fra KU er mere fyldestgørende.
Efterfølgende har der været afholdt kalendermøde – her deltog DMKA ikke, idet vi jo ikke afholder
nogle løb.
DASU
Dialogmøde den 27/9. Der var fokus på strategi i forhold til DIF – især digitalisering er i højsæde.
Yderligere blev følgende punkter berørt;
•
•
•
•
•
•

Licenspriser og medlemsstrukturen. Der bliver arbejdet videre hermed.
Forslag om at BU deles i Asfalt og Off-road – det blev livligt diskuteret.
Bekendtgørelse om Ambulance forordningen blev også taget op igen.
Anmodet om reduceret licenspris efter 1/7 – det blev diskuteret.
Der blev yderligere diskuteret omkring værge og værge-skift under et løb.
Forslag om at TSU nedlægges og opgaverne flyttes tilbage til de sportslige udvalg.

DASU har lavet en mindefond efter ulykken i Randers, til fordel for de pårørende til de 2 personer
der omkom. Spørgsmål om DMKA skal give et bidrag. Det blev besluttet at klubben støtter med
2.000 kr.

Der afholdes repræsentantskabsmøde den 18/11. Kandidater til diverse poster skal være inde senest
den 30/10. Til formand er der indstil Henrik Møller Nielsen, som eneste person.
Kim Jensen stiller op til KU.
Siden sidst – gensidig orientering.
Der har været afholdt O-løb omkring Grenaa den 25/9. Lars og John har sagt ja til at afholde et løb
igen i 2018 (en afdeling af DM og JFM) – og det er søgt til den 28/5-18.
Arne har haft møde med Syddjurs (Plan og Kulturudvalget) omkring Tirstrup. Forsvaret er i gang
med rømning af området og kommunen er i dialog med Forsvaret omkring den fremtidige brug af
området.
Peter takker for gaven til hans fødselsdag.
Eventuelt
Ingen punkter.
Næste møde
Dato for næste møde er onsdag den 06/12-17 kl. 18.00 i Tirstrup.

