UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 04. SEPTEMBER 2019.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.
Økonomi og Medlemstal
I øjeblikket har vi 271 medlemmer, fordelt med 99 aktive, 36 ungdomsmedlemmer, 120 almindelige
og 16 prøvemedlemmer. Af de 120 almindelige medlemmer vedr. 78 henholdsvis ungdomsskolen i
Århus (63) og Skanderborg (15). Den 19/9 2018 havde vi 212 medlemmer, bl.a. var der 101
aktive.½
Nyt fra DASU
Der er dialogmøde den 11/9 – Arne og Kristian tager derned. Mødet er et samlet møde for hele
landet.
Kim stiller spørgsmål ved planer om at opdele DASU hjemmesiden i 2. Hvis der kommer noget
herom på mødet, hører vi fra Arne.
Peter spørger til arbejdsskade forsikring for teammedlemmer – er den der endnu? Arne spørge til
dette.
Dialogmøde i banesportsudvalget den 18/9. Peter og Kristian og Niels deltager. Mikkel deltager på
vegne af SuperSeven.
Der er også dialogmøde i O-sport. Denne indbydelse er videresendt til Lars W.
Karting har dialogmøde den 6/10. Kim deltager (naturligvis), evt. også Uffe hvis han kan.
Orientering fra Kart
DASU skoleprojekt ”gå til go-kart” har booket 2 dage til næste forår. Peter regner med at deltage.
Han har fået undervisningskompendium – og det ser godt ud. Mette foreslår, at alle køre får en lille
folder om DMKA og det at køre go-kart. Kim arbejder allerede nu på en folder, som skal laves
færdig.
Sommerlejren blev desværre aflyst som følge af for få deltagere.
Gå til Karting i Racehall starter igen den 20/10. Mette hører DASU om der snart kommer et
trænerkursus. Anders og Carina var interesseret og vi skulle gerne have dem igennem for at aflaste
Mischa.
Orientering fra Bane
Både Kristian og Niels har talt med Fonden. Det forlyder, at der ikke er indgået en skriftlig aftale
med Tradium om leje af banen, men man er i dialog med både Tradium og med SMOK omkring
2020.
Orientering fra O-løb
Lars og John har lavet et løb i Vivild og det gik godt. Klubben blev fint repræsenteret.
Etableringsudvalg
Der er ikke noget nyt – KU har ikke haft møde endnu, men på næste møde bliver det vendt.

Aktiviteter 2. halvår 2019
Følgende blev fastlagt;
23/10 – Bestyrelsesmøde kl. 19 i Tirstrup
09/11 – Pokalfest
11/12 – Bestyrelsesmøde kl. 19 - sted?
Eventuelt
Der mangler fortsat en kasserer – intet nyt.
Vores hjemmeside har været hacket – via Mettes login. Det er lukket nu og Mette vidste slet ikke at
der var et login. Der har ikke været noget siden.
Der er kommet ny direktør Poul Dalsgaard i CRAA.
I København skal de også have ny direktør, men her er ikke ansat nogen endnu.
Dato for næste ordinære møde er onsdag den 23/10-19 i Tirstrup – kl. 19.00

