
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 5. DECEMBER 2018.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 

Økonomi og Medlemstal 
I øjeblikket har vi 207 medlemmer, fordelt med 102 aktive, 47 ungdomsmedlemmer, 45 almindelige 
og 13 prøvemedlemmer. Den 4/12 2017 havde vi 191 medlemmer, bl.a. var der 96 aktive, hvor vi 
nu har 102 aktive ☺. 
 
Opsamling fra årsafslutningen 
Dagen gik fint. Der manglede en del banekører – hvordan får vi dem med?  
Til næste år skal vi tænke på at også kører i andre grupper også får pokaler – f.eks. O-løb, Rally og 
Jordbane. 
 
Orientering fra DASUs repræsentantskabsmøde 
Kim blev valgt ind i KU på repræsentantskabsmøde – Tillykke ☺ 
 
Regnskabet manglede, men der blev fremlagt en prognose. Yderligere blev budgettet for 2019 
fremlagt. Der er ikke lagt op til kontingentstigning i 2019, hvorfor DMKA heller ikke vil stige i det 
nye år.  
 
DMKB stille igen med en ansøgning om optagelse i DASU – Dette blev stemt ned. 
”Motorsport for Alle”, ansøgte også om optagelse, men blev også stemt ned. 
 
Orientering fra Kart afdelingen 
Banen er lukket for i år. 
 
Der er kommet 5 nye medlemmer til Indendørs Karting.  
 
Hvis der skal laves en klubdag, så skal det være den 13/1. Klubben er vært for forplejning. Hvis 
nogen vil kører, er det for egen regning. Fra 10 til 11 kører ”Gå til Karting” og fra 11 til12 kan 
medlemmerne prøve en kart selv – evt. kører mod/med sin søn eller datter. Samlet spisning herefter. 
Kim laver et oplæg og så skal indbydelsen ud omkring jul og med opfølgning efter i starten af 
januar. 
 
Ring Djursland – Fonden Ring Djursland 
Kristian foreslå, at han tager kontakt til Fonden (Bent), for igen at få et samarbejde op at kører. Kim 
tilbyder at deltage i et sådanne møde, for at hører hvor Fonden står i dag. 
 
Kalender / mødeplanlægning  
Generalforsamling torsdag den 21/3 – Mette hører Rønde om de kan lægge lokaler til. Samme 
koncept som sidste år. Indkaldelsen skal være ude senest den 28/2. Mette laver forslag til 
indkaldelse.  
 
Der er sat datoer ind i foråret. Der mangler KU datoer. De kommer når KU har holdt møde. 
 
Eventuelt 
OK har henvendt sig til Kim med tilbud om at sende en medarbejder ud, for at fortælle om aftalen. 
Det kunne være den 13/1 når vi er samlet i Race Hall. Kim kontakter OK og laver en aftale. 
 
Næste møde 
Dato for næste ordinære møde er onsdag den 13/1-19 i Race Hall. 



 


