UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 14. JANUAR 2014.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.
Økonomi og Medlemstal
Regnskabet for 2014 blev gennemgået.
Der var en kort orientering om Gokart afdelingens regnskab.
Orientering fra Ekstraordinært Repræsentantskabsmødet den 10/01 2015.
DASU har holdt ekstraordinært Repræsentantskabsmøde kun med henblik på KU.
Hele mødet gik kun ud på at lave et omvalg til KU. Man gik derfor direkte til afstemning uden
nogen form for debat. Peter S. er ikke længere med i KU. Der er ikke længere nogen repræsentanter
fra de jyske klubber i KU – det er alene sjællandske klubber. Formand blev Morten Didriksen.
Status vedrørende Fonden / Ring Djurslang
I forlængelse af julehilsenen er der kommet 2 positive tilkendegivelser og 1 negativ. Alle er læst op
til orientering.
Lige før jul sendte Arne igen et brev til Fonden, men har ikke fået noget svar. Det betyder, at Arne
nu 2 gange har forsøgt at få Fonden i tale, uden at få et svar. Arne har også forsøgt at få fast i Ole
Husum, både på telefon og mail.
Niels har været sammen med Svend Erik og mailet lidt med ham, for at forsøge at finde en løsning.
Niels har også talt med Ove og de begge ønsker en løsning med DMKA. Der er stadig ingen
afklaring omkring lokalet til generalforsamling.
Hjemmesiden
Mikkel fortsætter med hjemmesiden indtil Julie er klar igen. Mette, Kim og Mikkel finder ud af at
få rettet til. Kims mail om ændringer gennemgås og rettes til. Indkaldelsen skal lægges ind.
Generalforsamling 2015
Generalforsamling holdes den 17. februar. Sted følger. Kan vi ikke være på Ring Djursland, så
undersøger Uffe om vi kan bruge lokaler i Kolind som back-up. Mette laver Power Point. Arne
finder ordstyrer.
På valg er Arne som formand og Mathias som medlem. Mette sørger for stemmesedler og en stak
kuglepenne. Optælling foretages af Mette og en fra salen.
I forhold til vores vedtægter, så er der nok nogle ting som vi skal have rettet til. Arne har været ved
at kikke på DIFs manual for udarbejdelse af vedtægter. Vi skal overholde DIFs krav og
folkeoplysningslovens krav. Dette er vi nød til at få indarbejdet. Arne vil arbejde videre og kommer
med forslag til ændringsforslag. Det er vigtigt at der er en god argumentation for ændringer.
Orientering fra Gokart
Kartudvalget har ikke noget nyt. Der er sæsonlukket. Åbning er i marts måned. Der har ikke været
udvalgsmøde for nylig. Der skal planlægges Årsmøde i løbet af februar.

Eventuelt
Mette orienterede bestyrelsen om, at hun ikke fortsætter i bestyrelsen når valgperioden udløber til
februar 2016.
Næste møde
Der er aftalt møde den 4/2! Arne indkalder ☺

