
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 1. MAJ 2018.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 

Økonomi og Medlemstal 
I øjeblikket har vi 166 medlemmer, fordelt med 86 aktive, 36 ungdomsmedlemmer, 39 almindelige 
og 4 prøvemedlemmer. Den 13/6 2017 havde vi 211 medlemmer, dog er det en måned længere 
fremme på året og tallet indeholder 50 prøvemedlemskaber fra åbent hus i Tirstrup. 
 
Opfølgning fra generalforsamlingen 2018 
En ny måde at afholde disse møder på, idet både stormøde og generalforsamling blev holdt i 
forlængelse af hinanden. Det fungerede godt, måske lidt mere tid til stormødet for kart. 
 
Konstituering 
 Næstformand – Kim Jensen 
 Sekretær og Referent – Mette Møberg 
 Kontakt til Ring Djursland – Niels Kirkegård og Kristian Bille 
 Arrangement udvalg – laves ad hoc 
 IT / Hjemmesiden – Kim Jensen 
 
Bestyrelsen skal rettes på hjemmeside og klubmodul – check vedtægter på hjemmesiden. Rettes til 
nyeste. 
 
KU-formand er fortsat Peter Schandorff. 
 
Orientering om dialogmøde med DASU 
Arne og Mette var til dialogmøde med DASU den 25/4. Det første møde med den nye formand 
Henrik Møller-Nielsen. Det første punkt var et ønske fra DASU om at ændre årsregnskabsåret til at 
følge kalenderåret. Der bliver sandsynligvis indkaldt til møde med det ene punkt. Indtil videre 
flyttes repræsentantskabsmødet ikke, men det bliver et ”gammelt” regnskab der skal godkendes. 
Man mener dog, at man på repræsentantskabsmødet i store træk kender tallene for det indeværende 
år.  
 
Derefter var der information om strategien i forhold til DIF. 
 
Der skal fremad arbejdes på, at diverse større ændringer i reglementer for det nye år, skal 
offentliggøres i august. Den første oktober skal reglementet så ud i en hørringsfase, og så skal alle 
reglementer være klar den 15/11. 
 
Formanden havde et punkt omkring Takt og Tone – altså at vi alle sammen skal huske at tale 
ordentligt til hinanden og huske at vi alle er frivillige. 
 
Persondataforordningen og Børneattester 
Der informeres til medlemmerne omkring hvad vi registrere og ny indmeldte får information i 
forbindelse med indmeldelsen.   
 
Da vi altid har en voksen med alle børn, har vi ikke behov for børneattester. Vores baneledere og 
trænere er aldrig alene med børn under 15 år. 
 
Orientering fra Kartafdelingen 
Sæsonen er startet – der er stadig problem med at få baneledere. Der arbejdes stadig med mulige 
løsninger. Der afholdes åbent hus Kr. Himmelfart i år. 



 
Sommerlejr i Thy – tirsdag, onsdag og torsdag i uge 31. 
 
Container placering er på plads. Knudde aftaler med Torben og Carsten W. 
 
Racehall forventes at starte først i oktober igen. 
 
Anden gensidig orientering 
Kim har kontaktet OK omkring sponsoraftale, når man tanker. Det er en god ide, så det arbejder vi 
videre med. Kim sender information til bestyrelsen. Når aftalen er på plads, informeres 
medlemmerne.  
 
Kim har talt med Syddjurs borgmester om hvad der skal ske med området. De er interesseret i 
området, men der er stadig udfordringer. 
 
Eventuelt 
Andet halvårs bestyrelsesmøder blev fastsat til; Onsdag den 20/6 – Tirsdag den 21/8 – Onsdag den 
24/10 – Onsdag 5/12 
 
Næste møde 
Dato for næste møde er onsdag den 20/06-18 i Tirstrup. 
 


