UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 22. OKTOBER 2019.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.
Økonomi og Medlemstal
I øjeblikket har vi 311 medlemmer, fordelt med 101 aktive, 38 ungdomsmedlemmer, 163
almindelige og 8 prøvemedlemmer. Af de 163 almindelige medlemmer vedr. 126 henholdsvis
ungdomsskolen i Århus (98) og Skanderborg (23). Den 20/10 2018 havde vi 217 medlemmer, bl.a.
var der 102 aktive.
Vi skal snarest have taget stilling til kontingentet for næste år – tillige med kørselsafgiften i
Tirstrup. Hvis det skal ændres, så skal det være inden Klubmodul sender mails rundt.
Nyt fra afdelingerne – Kart, Bane, O-sport
Kart – sæsonen er ved at være slut i Tirstrup. Race Hall er slået i gang – for 4 gang, og med det
højeste antal fra start, 11 personer. Vi mangler trænere – vi håber at DASU laver et kursus. Indtil
videre deler Kim og Mischa vagterne.
Bane – Der er fortsat forsøg på at komme i dialog med Fonden.
Årsafslutning 9/11-19
Vi holder afslutning i Rønde – desværre er der ingen foredragsholder.
Pokallisten gøres færdig og sendes ud til alle, når den er klar. Her meddeles priserne til 100 pr.
voksen og 50 pr. barn.
DASU – siden sidst
Kristian og Arne har været til Dialogmøde. Der arbejdes på en digital licens – en bedre
kommunikation mellem medlemmer og udvalg m.v.
Der har været dialogmøde med banerne, hvor Kristian og Niels deltog.
Der har været dialogmøde med Kart, hvor Uffe deltog sammen med Kim.
DASU har efterlyst kursusønsker – vi har meldt ind, at vi ønsker et karttræner kursus.
Der afholdes repræsentantskabsmøde den 16/11 2019 i Brøndby. Arne deltager og hører om
Kristian vil med. Diverse personer til opstilling skal være på plads den 30/10 til midnat.
Eventuelt
Der mangler fortsat en kasserer – intet nyt.
Dato for næste ordinære møde er onsdag den 11/12-19, hos Kim kl. 18.00

