UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 24. OKTOBER 2018.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.
Økonomi og Medlemstal

Medlemmer pr. 20/10-18 – I alt 217
Aktive
102
Ungdom
46
Almindelige
45
Prøve
24

Medlemmer pr. 17/10-17 – I alt 189
Aktive
95
Ungdom
40
Almindelige
43
Prøve
11

Alt i alt en fremgang på 28 medlemmer (+15%) i forhold til sidste år ved samme tid.
Orientering fra Kartafdelingen
Kim er blevet opfordret til at stille op til DASU KU af det nuværende KU. Kim har accepterer og DMKAs bestyrelse
indstiller Kim til KU. Der foretages efterfølgende det nødvendige lobby arbejder sammen med nuværende KU
medlemmer.
DMKA KU foreslog at vi arrangerede en klubevent i januar måde i Racehall, hvor folk kunne møde og se vores ”gå til
gokart” aktivitet og herefter selv booke kart til noget race. Klubben ville så efterfølgende være vært ved en øl/vand og
en burger i ”The Diner”. KU aftaler dette med Racehall. Alle i bestyrelsen synes, at det er en god ide med et fælles
arrangement.

Årsafslutning (Pokalfest)
Årsafslutningen den 10 november 2018 i Rønde Idrætscenter er lige oppe over.
Kristian og Kim har lavet ”Pokal lister”. De opdaterede lister sendes til Mette for Pokal bestilling.
Mette har booket lokaler og sørge for bestilling af mad. Kim kommer tidligere på dagen og hjælper med ”udpakning” af
pokaler m.v.
Der er pt. ikke noget til at holde foredrag, men Niels undersøger mulighederne.
Arne er fraværende til årsafslutningen, så Kim byder velkommen og forsøger at styre dagen.

DASU / Repræsentantskabsmødet mm.
Arne havde deltaget i Dialogmøde hvor der mest blev talt om forberedelse til Repræsentantskabsmødet bl.a. med de
forslag som bestyrelsen vil komme med. Der blev også snakket reglement 1, vedtægter og andre ting der mere eller
mindre var i forbindelse med flytning af regnskabsår. Der blev også snakket digitaliseringer og forsikringer.
Ambulancer ved løb blev vendt, men intet nyt på den front.
Repræsentantskabsmødet afholdes den 17 november og Arne deltager, der er mulighed for en deltager mere, da Peter
ligesom Kim er i Italien den weekend.
Som tidligere omtalt stiller Kim op til valg til DASUs KU ved repræsentantskabsmødet efter opfordring fra nuværende
DMKAs KU. Indstilles efterfølgende af DMKA’s bestyrelse, Arne orienterer DASU.

Eventuelt
•
•
•

OK sponsoraftale på plads, håber medlemmer vil deltage
Brev fra Mette, der gerne vil stoppe, bestyrelse vil arbejde på en evt. overtagelse af kasserer og sekretær jobbet
fra 2019.
Peter/Arne er blevet kontaktet med hensyn til tryk på trøjer, Vi har dog stadig en del af dem på lager, så pt.
ingen interesse

Næste møde
Næste møde ved Kim, Hindbærvej 13, Ugelbølle 8410 Rønde, 5 december, kl. 18:00
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