UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 4. FEBRUAR 2015.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.
Økonomi og Medlemstal
I øjeblikket er der 99 medlemmer. Enkelte gamle har meddelt at de flytter til SMOK, men en del er
fortsat DMKA’er.
Regnskabet for 2014 ender med et negativt resultat på kr. 11.559. Revision er aftalt med Poul
Bonde i løbet af denne uge.
I forbindelse med klubkortene til medlemmer uden en licens, blev det besluttet at de sendes ud, med
påtryk af DMKA og Go-kart logo. Fondens logo fjernes. Mette sender ud.

Status vedrørende Fonden / Ring Djursland
Siden sidst har Benny og Niels haft kontakt til Svend Erik og Ove. Arne har også forsøgt at komme
i kontakt med Ole H., dog uden at der er kommet nogen dialog i gang her. Ole har slet ikke svaret
på hverken mail eller opringninger. Vi har derfor ikke kunnet få svar på, om vi kan få lov til at
benytte Ring Djursland til vores generalforsamling.
Benny og Niels har haft et godt møde med Svend Erik og Ove, hvor der kom et forslag på bordet
om et fremtidigt samarbejde. Forslaget er udmærket og noget som vi godt kan arbejde videre med.
Et forslag omkring 2 udvalg – et for bane og et for gokart og en mindre ændring i bestyrelsen – vil
vi gerne være med til. Det er jo det vil selv gerne har villet hele tiden.
Vi fortsætter den gode kontakt til Ove og Svend Erik.
Omkring officials licenser, så få Mette en liste over alle licenserne og aftaler med Benny & Niels
omkring vedligeholdelse.

Hjemmesiden
Mette har lagt indkaldelse ind, men ønsker ikke fremover at stå for hjemmesiden. Dette er kun en
nødløsning. Kim kontakter Mikkel for at få et login. Julie er endnu ikke helt klar, så vi må lige
vente lidt endnu.

Generalforsamling 2015
Da vi ikke har kunnet få svar fra Fonden på, om vi kan være på Ring Djursland, er vi nød til at finde
et andet sted. Pederstrup Forsamlingshus blev kontaktet og det blev besluttet, at vi holder
generalforsamling her. Mette sørger for aftale, samt det praktiske omkring kaffe m.v..
De enkelte punkter i dagsordenen blev gennemgået. Der er ikke kommet nogle forslag fra
medlemmer, men bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer, således at det matcher DIFs og
Oplysningslovens krav.
Go-kart stiller forslag om at klubben ændre hjemstedkommune til Syddjurs Kommune.

Eventuelt
Gokart havde udvalgsmøde i går aftes.
• Bl.a. blev der talt om det hegn som go-kart har betalt. Mette finder ud af noget omkring
købet.
• Udvalget foreslår flytning til Syddjurs, så vi måske kan finde et andet klublokale i
kommunen.
• Der er aftalt Afdelingsmøde den 26/2
• Go-kart er inviteret til Raceday i Allingåbro til opvisning.

Næste møde
Der er aftales efter generalforsamlingen, når den nye bestyrelse kendes ☺

