
Bestyrelsesmøde DMKA 19. september 2018 
Tilstede: Arne, Niels, Kristian, Peter, Kim, Mette (ref.) 
Afbud: Mikkel og Morten 
 

Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt uden yderligere punkter. 
 
Godkendelse af referat 
Referatet fra 21. august 18 blev godkendt. 
 
Økonomi og Medlemstal 
I øjeblikket har vi 212 medlemmer, fordelt med 101 aktive, 45 ungdomsmedlemmer, 45 almindelige 
og 21 prøvemedlemmer. Den 11/10 2017 havde vi 189 medlemmer, bl.a. var der 95 aktive, hvor vi 
nu har 101 aktive ☺. 
 
I banken står der kr. 200.803,06. I kassen ligger der kr. 739,-. Dette giver i alt en beholdning på 
kr. 201.542,06. Yderligere er der kr. 46.978,- på vores nye udviklingskonto. Der ligger i øjeblikket 
3 regninger fra DASU på i alt kr. 4.475,- og venter på betaling.  
 
Gokart har et indestående på kr. 146.574,77 plus kr. 922,- i kontanter. I alt kr. 147.496,77. 
 
Kim efterlyser behandling af OK aftalen – Den er faldet mellem 2 stole men bliver nu samlet op af 
Kim. Mette finder gamle mail og sender oplysninger til Kim. 
 
Lejekontrakten med Forsvaret giver et problem i forhold til Ungdomsskolerne. Peter går i 
tænkeboksen med hvordan vi kan løse problemet, og fremlægger noget på næste møde. 
 
Orientering fra Kart afdelingen – Visionsgrundlag for Tirstrup 
Der er kommet en ny container. Der skal tættes et par huller. Herefter skal der laves rækværk og 
sættes en trappe op, så den kan bruges som udkik over banen. 
 
KU har valgt at nedsætte et etableringsudvalg. Disse skal afsøge mulighederne for at etablere en 
gokart bane enten i Tirstrup eller søge et helt andet sted. Arbejdet har været i gang alt for længe – 
men nu skal der ske noget og nu ønsker man at fokusere alene på go-kart og ikke alt det andet.  
 
Arne erklære sig enig i at der skal ske noget – og også at det er kart der er i fokus.  
 
Kristian erklærer sig også enig i at kart skal have en bane, så man kan komme videre. Problemet er 
at kommunen ikke kan disponere over at område før de har fået råderet over området. 
 
Peter mener, at det er klubben der ikke har løst opgaven i de forløbne år, hvorfor KU nu ønsker at 
overtage projektet. Om KU kan løse opgaven, må så komme an på en prøve.  
 
Niels ønsker at påpege, at det bør være DMKA der søger om en bane. 
 
Der er bred enighed om at det er en Kartbane, der skal søges om. Der skal ikke slås større brød op 
end vi kan magte. Der er langt flere kartlicenser end banelicenser. 
 
Carsten Winding – Ander Slotsdahl – Poul Erik Jensen – Jon Seidenfaden er udvalget på nuværende 
tidspunkt. De kan trække på Arne i det omfang de ønsker / har brug for det. Når de har et oplæg 
bliver det forelagt KU. Niels efterlyser, at også bestyrelsen får dette oplæg at se. 
 



Peter indkalder det nye udvalg hvor Arne også vil deltage. Nu får vi nye øjn på sagen – og håber at 
der kommer skred i tingene. 
 
DASU siden sidst 
Perioderegnskab pr. 30/-18 viser et pænt overskud (939 tkr).  
 
Opfordring vedr. kandidater til udvalg. Dette kan vi ikke stå inde for – læser man oplægget, så vil 
man kun have personer ind, som kan bakke bestyrelsen op og være enig med bestyrelsen. Den er 
kørt alt for langt ud og man fjerner initiativet hos mulige kandidater. 
 
Fint at man skal præsentere sig selv, men det er for storslået og der er stillet for mange krav. Kim 
foreslår at vi laver et skriv til bestyrelsen, hvori vi giver vores mening til kende. Arne hører hvad 
der kommer frem på dialogmødet og så tager vi den herfra. 
 
Der er dialogmøde den 26/9 i Middelfart. Mette er forhindret. Er der en anden der vil med, ellers 
kører Arne selv derned. 
 
Aktivitetskalenderen / Årsafslutningen 
Der er forespurgt på lokalet i Rønde Idrætscenter den 10/11 – men der er ikke kommet noget svar 
endnu - (Det er der så nu, ok den 10/11).  Vi hjælpes ad med at finde de personer der skal have 
pokaler. Nogen der har et forslag til en foredragsholder, så sig endelig til. Lars Rolner er et bud. 
Niels hører om det er en mulighed.  
 
Såfremt dato gives frit – laver Mette indbydelse og så klarer vi det på mail. 
 
Eventuelt 
Peter har været til promotor-møde vedr. kart. Der skulle laves nye promotoraftaler, man ønskede at 
hører om erfaringerne med arbejdet med en promotor. Problemet har i mange år været Rotax, idet 
promotor ene og alene har bestemt alt. Ønsket fra klubberne er, at man fremover sikre at DASUs 
reglement 1 og helst også reglement 6, gælder når man nu er medlem af DASU. Det er bestyrelsen, 
der indgår promotoraftalen og denne er ikke offentlig – ikke engang for KU. 
 
Næste møde 
Dato for næste ordinære møde er onsdag den 24/10-18 i Tirstrup. 
 
 
Referat godkendt: _________________________ 
 
 
______________________________  ______________________________  
Arne Pedersen   Kim Jensen 
 
 
______________________________  ______________________________  
Niels Kirkegaard   Kristian Bille 
     
 
______________________________  ______________________________ 
Peter Schandorff   Mette Møberg 
    Referent 



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 212 medlemmer, fordelt med 101 aktive, 45 ungdomsmedlemmer, 45 almindelige 
og 21 prøvemedlemmer. Den 11/10 2017 havde vi 189 medlemmer, bl.a. var der 95 aktive, hvor vi 
nu har 101 aktive ☺. 
 
Kim efterlyser behandling af OK aftalen – Den er faldet mellem 2 stole men bliver nu samlet op af 
Kim. Mette finder gamle mail og sender oplysninger til Kim. 
 
Lejekontrakten med Forsvaret giver et problem i forhold til Ungdomsskolerne. Peter går i 
tænkeboksen med hvordan vi kan løse problemet, og fremlægger noget på næste møde. 
 
Orientering fra Kart afdelingen – Visionsgrundlag for Tirstrup 
Der er kommet en ny container. Der skal tættes et par huller. Herefter skal der laves rækværk og 
sættes en trappe op, så den kan bruges som udkik over banen. 
 
KU har valgt at nedsætte et etableringsudvalg. Disse skal afsøge mulighederne for at etablere en 
gokart bane enten i Tirstrup eller søge et helt andet sted. Arbejdet har været i gang alt for længe – 
men nu skal der ske noget.  
 
Arne erklære sig enig i at der skal ske noget – og også at det er kart der er i fokus.  
 
Kristian erklærer sig også enig i at kart skal have en bane, så man kan komme videre. Problemet er 
at kommunen ikke kan disponere over at område, før de har fået råderet over området. 
 
Peter mener, at det er klubben der ikke har løst opgaven i de forløbne år, hvorfor KU nu ønsker at 
overtage projektet. Om KU kan løse opgaven, må så komme an på en prøve.  
 
Niels ønsker at påpege, at det bør være DMKA der søger om en bane. 
 
Der er bred enighed om at det er en Kartbane, der skal søges om. Der skal ikke slås større brød op 
end vi kan magte. Der er langt flere kartlicenser end banelicenser. 
 
Carsten Winding – Ander Slotsdahl – Poul Erik Jensen – Jon Seidenfaden er udvalget på nuværende 
tidspunkt. De kan trække på Arne i det omfang de ønsker / har brug for det. Når de har et oplæg 
bliver det forelagt KU. Niels efterlyser, at også bestyrelsen får dette oplæg at se. 
 
Peter indkalder det nye udvalg hvor Arne også vil deltage. Nu får vi nye øjne på sagen – og håber at 
der kommer skred i tingene. 
 
DASU siden sidst 
Perioderegnskab pr. 30/-18 viser et pænt overskud. 
 
Opfordring vedr. kandidater til udvalg. Fint at man skal præsentere sig selv, men det der er for 
storslået og der er stillet for mange krav. Arne hører hvad der kommer frem på dialogmødet og så 
tager vi den herfra. 
 
Der er dialogmøde den 26/9 i Middelfart. Mette er forhindret. Er der en anden der vil med, ellers 
kører Arne selv derned. 



 
Aktivitetskalenderen / Årsafslutningen 
Der er booket lokale i Rønde Idrætscenter den 10/11. Vi hjælpes ad med at finde de personer der 
skal have pokaler. Nogen der har et forslag til en foredragsholder, så sig endelig til.  
 
Eventuelt 
Peter har været til promotor-møde vedr. kart. Der skulle laves nye promotoraftaler, man ønskede at 
hører om erfaringerne med arbejdet med en promotor.  
 
Næste møde 
Dato for næste ordinære møde er onsdag den 24/10-18 i Tirstrup. 
 


