UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 1 JULI 2015.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.
Økonomi og Medlemstal
I øjeblikket er der 232 medlemmer (og et par stykker på vej). De er fordelt på;
A-medlemmer
114
AH – medlemmer
31
U-medlemmer
13
B-medlemmer
38
BH-medlemmer
7
Prøvemedlemmer
29
Til sammenligning havde vi den 26/6-14 i alt 264 medlemmer.
Status Fonden / Ring Djursland
Der er ingen kontakt til Arne længere. Niels, Benny og Mathias har været på banen op oplevet en
god og positiv stemning.
Næste løb er Jubilæumsløb i August. Det kan virke underligt at DMKA overhovedet ikke er en del
af dette jubilæum, når nu det er klubben som har stået for alle løbene undtaget i år.
Kart-afdeling
Vi har desværre ikke fået flyttet banen endnu. Vi skal igennem en ansøgning til en ny
miljøgodkendelse. Forsvaret har også rykket for hvornår vi flytter.
Ellers er sæsonen godt i gang. Sommerlejren kommer i uge 31. Lige nu er der omkring 40 tilmeldte,
men som regel kommer der flere jo tættere på de kommer.
Hjemmesiden
Kim har været i gang med at rette til og lave en ny opbygning. Der mangler nogle poster, som Kim
og Mette får styr på.
Kim kan evt. kontakte Morten Alstrup for råd og vejledning.
Andet til orientering og drøftelse / Eventuelt
Kort orientering om Klubliv DK. Husk at melde jer til 
Uffe har været til Dialogmøde med DASU, hvor der var et pænt fremmøde. Dagorden var bl.a. hvad
man gør for at fastholde og udvide medlemsskaren. Problemet var at dagsorden først kom ud 2-3
dage før mødet, så der kom ikke mange forslag. Bl.a. blev det foreslået at reglementerne blev
forenklet.
Enslevgården – Der har været indkaldt til stormøde på Enslevgården. DMKA har meddelt
Norddjurs kommune, at vi ikke bruger Enslevgården – og klubben har heller ikke fået en indbydelse
til mødet. Carsten har deltaget i et møde og kan benytte DMKAs navn, hvis det er nødvendigt som
at Amerikanerklubben kan få lov til at komme derude. Niels forhører Carsten om hvad der er sket i
sagen.

Hvad gør vi med lokaler? Ingen konkret løsning, men vi er nød til at finde ud af noget, når vi ikke
kan få lov til at bruge Ring Djurslands lokaler længere.
Kim bragte spørgsmålet om et ”støtte-medlemskab” til DMKA op. Udmærket idet, men forholdene
omkring det skal beskrives.
Næste møde
Næste møde afholdes den 26. august kl. 19.00

