
UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 12. JUNI 2019.  
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet. 

 

Økonomi og Medlemstal 
I øjeblikket har vi 265 medlemmer, fordelt med 98 aktive, 35 ungdomsmedlemmer, 120 almindelige 
og 12 prøvemedlemmer. Af de 120 almindelige medlemmer vedr. 78 henholdsvis ungdomsskolen i 
Århus (63) og Skanderborg (15). Den 18/5 2018 havde vi 166 medlemmer, bl.a. var der 86 aktive. 
 
Fordelingen af licenser er som følger; Institution – 70, Mekaniker – 5, Go-kart – 85, Bane – 38, 
Vejsport – 3, Rally – 1. 
 
Nyt fra DASU 
Det endelige regnskab for de sidste 5 kvartaler ligger nu klart. Der har været fremgang i forhold til 
budgettet.  
 
Yderligere er der kommet et regnskab for 1 kvartal 2019. Også dette kvartal er gået bedre end 
forventet. 
 
Kim orientere fra KU, at Peter Dyhr ikke længere er sekretær for KU. Der er ansat en ny person, 
som ikke er til rådighed på samme måde som Peter var det. Skiftet har ikke været diskuteret med 
KU, hvilket man er noget fortørnet over. DASU har besluttet, at der ikke gives tilskud til DSK i år, 
hvilket afstedkom en del diskussioner. 
 
Orientering fra Kart 
Omkring DASU skoleprojektet, så har Peter været i dialog med DASU. Vi vil gerne være med, men 
hvis vi skal stille med personer midt på dagen, så skal der være økonomisk kompensation til den 
person, som tager herud. Hvornår det går i gang, er endnu uvidst.  
 
Sæson er godt i gang i Tirstrup. Desværre er der ikke mange som kører med i Klubløbene. Hvorfor 
vides ikke, men det er ærgerligt. Ungdomsskolerne er kommet godt i gang. I alt er der 78 
medlemmer på den konto, plus 3 aktive over 18 år. 
 
Indbydelse til sommerlejren er sendt ud. Afholdes i uge 31 i Thy. 
 
Der er ikke noget nyt fra etableringsudvalget i denne omgang. 
 
Orientering fra Bane 
Kristian har snakket med Fonden både med Bent og Ove. Der har været en god dialog.  
 
I forhold til CRAA, så har Mike Legarth meddelt, at han er trådt tilbage som direktør. Der er ikke 
fundet en ny direktør endnu. 
 
Orientering fra O-løb 
O-løbet i maj gik godt. Der var flere deltager end forventet. Der er kommet ros fra deltageren og 
dommer. Vi når rundt til mange klubber. Næste aktivitet er et Knæk Cancer O-løb i Vivild (den 
31/8-19) for familier. Afvikles i stil med de gamle Nisse Rally Løb.  
 
Opsamling fra sidste møde 
Omkring Kasserer posten, så har KU snakket om en snitflade mellem de forskellige opgaver / 
afdelinger, for måske at dele det lidt op. Julie tager en snak med Mette.  
 



Angående valg af næstformand, så er der kommet følgende fra Peter; 
• Jeg vil på vegne af kartafdelingen foreslå Kim D. Jensen som næstformand. Forslaget 

begrundes i, at kartafdelingen er langt den største afdeling i DMKA og bærer hovedparten af 
DMKA's medlemmer. Kartafdelingen bør derfor have formandsposten, subsidiært 
næstformandsposten. 

• Kim stiller gerne op som næstformand. 
 
Niels peger igen på Kristian Bille – som gerne stiller op. 
Mette står ligeledes ved, hvad der tidligere er givet udtryk for, og peger derfor også på Kristian 
Bille. Arne støtter op omkring Kristian Bille 
 
På den baggrund er Kristian Bille valgt som næstformand, i håb om at det kan skabe fremskridt i 
forhold til at komme tilbage som løbsafvikler på Ring Djursland. Yderligere skal vi overtid få 
genetableret til BU.  
 
Eventuelt 
Arne har fået ny adresse; Mejerivej 17, Romalt – 8960 Randers SØ 
 
Peter er blevet indlagt – men hvad vides ikke.  
 
Dato for næste ordinære møde er onsdag den 28/08-19 i Tirstrup – kl. 19.00 
 


