
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 13. JUNI 2017.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 

Økonomi og Medlemstal 

I øjeblikket har vi 211 medlemmer, fordelt med 83 aktive, 34 ungdomsmedlemmer, 44 almindelige 

og 50 prøvemedlemmer (fra åbent hus arrangement). Den 15/6 2016 havde vi 164 medlemmer, men 

kun 2 prøvemedlemmer. Vi ligger altså på linje med sidste år, når man ser bort fra 

prøvemedlemmerne. 

 

Opfølgning på generalforsamlingen 

Konstituering af bestyrelsen 

Næstformand: Kim Jensen 

Sekretær: Mette Møberg 

Kontakt til Ring Djursland: Niels Kirkegaard & Benny Stubberup 

Fester & Arrangementer: Benny Stubberup 

It & Hjemmeside: Kim Jensen 

Formand Kart: Peter Schandorff 

 

Der udover blev det vedtaget at kontakten til kommune og forsvaret går gennem Arne, når det er på 

det politiske plan, gennem Mette når det har med økonomi at gøre. KU har udpeget personer som 

står for det praktiske i Tirstrup, og dermed også kontakt til forsvaret omkring selve området samt til 

kommunen når det har med miljø at gøre. 

 

DASU 

Arne og Mette har været til dialogmøde med DASU. Der blev bl.a. orienteret om følgende; 

DIF Strategi, hvilket kommer til at kræve en del af DASU. 

Forsikringsaftale med Tryg gennemgået.  

Arbejde med mere IT – tilmeldinger / kurser m.m. 

Forslag til ændring af R. 1 – diskussion om udstedelse af licens 

Præsentation af Henrik Møller Nielsen, som stiller op til formand.  

 

Kart afdelingen, orientering, status 

Årets Åbent hus Kr. Himmelfart blev igen en succes. 56 var ude at kører. Heraf der de 48 indmeldt 

som prøvemedlemskaber. De sidste 8 kan ikke indmeldes. Alle indmeldte (dog er 5 mails kommet 

retur) har fået mail om medlemskabet og muligheden for at prøve igen.   

Arrangementet er rigtigt hårdt ved karterne, måske skal det overvejes at springe over næste år.  

Mette sender mails ud når prøvemedlemskabet udløber og følger op på om det giver nye 

medlemmer.   

 

Der er sendt indbydelse ud til Sommerlejren – tilmeldingerne kommer stille og roligt. Der træffes 

beslutning om gennemførsel af lejren efter den 10/7. 

 

Gå til Karting – ligger stiller så længe der er åbent i Tirstrup. De personer som har haft lejet karts i 

løbet af foråret, har efterfølgende selv købt egen kart.  

 

KU har truffet beslutning om at der skal indkøbes ny container hvor udlejningskarterne står fast og 

hvor der ikke adgang for alle medlemmer. 

 



Gensidig orientering 

Niels & Arne var på Wedelslund Gods til offentligt møde omkring en ny bane til Classics biler – 

ikke en racerbane! De holder fortsat øje med udviklingen. 

 

Mette & Arne var til fødselsdagsreception ved Niels Ejner Rytter i forbindelse med hans 60 års 

fødselsdag. 

 

Aktivitetsplanlægning for 2. halvår 2017 

Kalenderen blev opdateret 

 

Mette undersøger hvad mulighederne for lokaler til pokalfest som også skal være markeringen af 

klubbens 60 års fødselsdag. Plads til ca. 100 personer. Alle bedes tænke over underholdning eller en 

foredragsholder.  

 

Næste møde 

Dato for næste møde er onsdag den 16/8-17 kl. 19.00.  

 


