
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 21. AUGUST 2018.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 

Økonomi og Medlemstal 
I øjeblikket har vi 247 medlemmer, fordelt med 100 aktive, 45 ungdomsmedlemmer, 45 almindelige 
og 57 prøvemedlemmer. Den 16/8 2017 havde vi 234 medlemmer, bl.a. var der 88 aktive, hvor vi 
nu har 100 aktive ☺. 
 
Persondata forordningen 
Det fremsendte materiale fra Kim kan benyttes til en politik på området og Mette retter til med 
klubbens oplysninger. Herefter sendes det ud til gennemgang i bestyrelsen, og når alle er enige, skal 
det på hjemmesiden. 
 
DASU siden sidst 
Der har været ekstraordinær repræsentantskabs møde, hvor det blev godkendt at regnskabsåret 
ændres til kalenderåret. Dette kalenderår slutter 31/12-18, og indeværende år er derfor forlænget. 
 
DASU opfordre til at medlemsklubberne annoncere i AutoSport. 
 
Der indkaldes i øjeblikket til de forskellige udvalg. Dog har Arne ikke fået noget fra KU, 
formodentligt er det sendt direkte til Peter. KU finder ud af deltagelse. 
 
Derudover er der kommet mail omkring opstilling til Repræsentantskab. Denne sendes rundt, så vi 
alle kan se den. 
 
Dialogmøde er fastsat til den 26/9.  
 
Orientering fra Kartafdelingen 
Kim har sendt følgende til bestyrelsen; ”Jeg orienterer om at jeg for noget tid siden er kommer med 
i et Visions udvalg under KU, der skal kigge på kartings fremtid 2019 til 2026. Vi har allerede 
afholdt flere møder og har møde igen i næste uge. Der er 4 personer i gruppen + Peter Hansen som 
KU formand + Peter Dyhr som Dasu medarbejder”.  
 
Forsvaret har opkrævet leje for 2016 og 2017, samt fremsender regning for 2018 og for el. I øvrigt 
er der et udkast til en forlængelse af kontrakten frem til udgangen af 2019, på vej.  
 
Sommerlejren er veloverstået med knap 50 deltagere – som er nogle færre personer end tidligere. 
En god lejr, med næsten ingen regn. Intet klubløb, men Peter havde udtænkt et alternativt Mini 
LeMans, som gjorde lykke. 
 
Visionsgrundlag for Tirstrup 
Punktet udsættes til et senere møde, hvor vi alle er tilstede. Det foreslås, at holde et møde i midten 
af september. Arne forslår nogle datoer, som vi alle kan melde tilbage med. 
 
Eventuelt 
Der er O-løb i weekenden. Der er 36 hold tilmeldt, hvilket er pænt mange.  
 
Næste møde 
Dato for næste møde, fastsættes efter mail. 
Dato for næste ordinære møde er onsdag den 24/10-18 i Tirstrup. 
 


