UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 4. DECEMBER 2017.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.
Økonomi og Medlemstal
I øjeblikket har vi 192 medlemmer, fordelt med 96 aktive, 40 ungdomsmedlemmer, 42 almindelige
og 14 prøvemedlemmer. Den 07/12 2016 havde vi 201 medlemmer, hvoraf 18 var
prøvemedlemmer. Til orientering er der i øjeblikket 8 personer, som har opgraderet sit
prøvemedlemskab til et aktivt medlemskab.
Opsamling Årsafslutning den 11/11-17
En udmærket dag, godt indlæg af Morten. Stedet og maden er godt. Vi missede, at Jonas Svensson
var blevet Dansk Mester i klassen, så han skulle have haft et diplom.
DASU
Repræsentantskabsmøde 18/11-17
Arne, Peter og Kim deltog i mødet. Referatet og diverse beretninger, er lagt på DASUs hjemmeside.
Økonomien i DASU ser fornuftig ud. Overskuddet i 2017 før fondsreguleringer er på tkr. 219. Der
er ikke budgetteret med kontingentstigning i 2018, men der er budgetteret med en
medlemsfremgang på 350 personer.
Strategiaftale med DIF blev diskuteret – der arbejdes videre hermed.
Diverse forslag til ændring af vedtægter blev stort set vedtaget alle sammen.
Der blev optaget 4 nye klubber i DASU.
Henrik Møller Nielsen er ny formand for DASU.
Kim blev ikke valgt ind i KU i år.
Orientering fra Kartafdelingen
Gå til go-kart er startet op igen i Race Hall. Det er Mischa og Kim er trækker ”læsset”. Det har givet
6-8 nye medlemmer – samlet deltagerantal er omkring 19-20 pr. gang. Der bliver afholdt løb hver
måned. Planen er, at det skal tælle med til klubmesterskabet.
Der afholdes banelederkursus den 14/1 i Race Hall.
Banen er lukket for i år.
Arne har været i dialog med kommunen i forhold til Tirstrup. Kirstine Bille har givet nogle navne til
Arne, som kan bruges i den fremad rettet dialog. Arne har også bedt Ole Bollesen om et møde, efter
at han er blevet borgmester, men afventer svar.
Aktivitetsplan 1. halvår 2018
Kalender
Bestyrelsesmøde m.v. i januar og marts/april planlagt – kalender ajourført med det kendte.
Sæsonstart
Arbejdsdag forventes den 24. marts og første træningsdag den 31/3 – hvis vejret tillader det. Husk
at sende brev til Kommunen vedr. kørsel, samt sætte annonce i avisen.
Andet
Åbent hus – 10/5-17. Kr. Himmelfart.

Sommerlejr i uge 31.
Baneløb på Ring Djursland afventer endelig kalender fra DASU.
Eventuelt
Kim sætter en julehilsen på hjemmesiden.
Næste møde
Dato for næste møde er onsdag den 22/1-18. Sted findes efterfølgende.

