
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 16. AUGUST 2017.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 

Økonomi og Medlemstal 

I øjeblikket har vi 234 medlemmer, fordelt med 88 aktive, 39 ungdomsmedlemmer, 44 almindelige 

og 63 prøvemedlemmer (fra åbent hus arrangement).  

 

Mette har aflyst Dankort terminalen. Terminalen sættes til salg. Der oprettes en MobilPay i stedet. 

 

Kart afdelingen, orientering, status 

Sommerlejren blev afholdt med 65 deltagere og omkring 40 kører. En del valgte dog løbet om 

torsdagen fra på grund af regn – men det blev gennemført med 22 deltager 

 

Gå til Karting. Peter har haft møde med Bo Balzer, som var positiv overfor projektet. Vi skal nok 

have nogle medlemmer på kursus – og vi får mulighed for at låne rentefrit hvis vi får behov herfor.  

Der arbejdes på igen at lave noget til efteråret sammen med Race Hall. 

 

Vi arbejder fortsat på at få adgang til en shelter. Arne har talt med Per (forsvaret) igen i mandags, 

men kunne ikke få noget svar. 

 

Diverse orienteringspunkter, herunder opsamlinger siden sidst. 

Arne har forsøgt at få hold i Kommunen med hensyn til hvad der sker omkring Tirstrup. Har skrevet 

til Kirstine Bille, men afventer svar. 

 

Projektet omkring Classics Race bane ved Wedelslund Gods er faldet. Ansøgningen er trukket 

tilbage. 

 

Der afholdes dialogmøde for hele landet den 27/9 på Fyn. Indbydelse er sendt til formand og 

kasserer.  

 

Aktivitetsplanlægning for 2. halvår 2017 

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. Dato den 11/11 fastholdes. 

 

Der holdes O-løb den 25/9. 

 

Der afsættes bestyrelsesmøde den 11/10 og den 6/12. Hvis der bliver behov for et mere, indkalder 

Arne. 

 

Eventuelt 

Benny har trukket sig fra festudvalget.  

 

Niels hører Orla, om vi kan få fejemaskinen til at kører omkring Tirstrup, før den kører på Ring 

Djursland her i september. 

 

Det bør undersøges hvad en PBS aftale koster i forhold til kontingentet. 

 

Næste møde 

Dato for næste møde er onsdag den 11/10-17 kl. 19.00.  


