UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 9. SEPTEMBER 2015.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.
Økonomi og Medlemstal
I øjeblikket er der 231 medlemmer (og et par stykker på vej). De er fordelt på;
A-medlemmer
120
AH – medlemmer
33
U-medlemmer
13
B-medlemmer
38
BH-medlemmer
7
Prøvemedlemmer
20
Af prøvemedlemmer er 2 opgraderet til medlemskab, mens der er 16 prøvemedlemskaber, som er
udløbet, men ikke opgraderet.
Til sammenligning havde vi den 26/8-14 i alt 282 medlemmer.
Mette laver statusrapport til næste møde.
DASU udkast til ny kontingent struktur
Lyder som en udmærket idet at forenkle strukturen. Mette laver oversigt over DMKAs indtægter og
udgifter i år, og så kan vi diskutere hvad vi skal melde ud med i kontingent til næste år. På
generalforsamlingen blev det besluttet, at kontingentet skal stige med samlet kr. 60,- i 2016.
Mette sender en oversigt ud over de forskellige official licenser som klubben har i alt.
Dialogmøde den 30/9. Arne deltager. Hvis ikke Kim kan, så tager Uffe med i stedet for. Mette kan
ikke denne aften.
Sæsonafslutning 2015
Mette undersøger med Fonden om vi kan få lov til at være i klublokalet.
Hvis vi ikke kan være på Ringen – så skal vi finde noget andet. Vi må alle gå i tænkeboksen med
hvor det kan være og under hvilke forhold. Dato forventes at blive den 14/11. Det må forventes, at
der skal være en deltagerbetaling i år
Medlemsarrangement 2015
Vi vil prøve at lave en medlemstur til Strøyer Samlingen på Fyn den 24/10. Dog skal deltagertallet
være min. 25 personer, før vi gennemfører. Deltagerbetalingen er kr. 200,-.
Status Fonden / Ring Djursland
Der har været jubilæum på banen. I den forbindelse har der været en del avisartikler. Niels var på
banen til jubilæumsløbet. Arne, Niels og Benny var til reception på banen. Begge dele forløb i god
ro og orden. Ved receptionen var der var opvisning af forskellige motorkørertøjer, fra Go-kart var
det udlejningskarts fra Auning som kørte.
Kart-afdeling
Der har været afholdt sommerlejr, i rusk og regn men også sol. Knap så mange deltager som
tidligere, men det skyldes nok vejret. Deltagerne havde en god lejr.

Mette har været til møde omkring en ny miljøansøgning. Arne og Mette mødes og gennemgår
tingene.
Eventuelt
Der er orienteringsløb den 21/9 i og omkring Grenaa. Der er base i Spejderhuset ved Idrætscentret.
Næste møde
Næste møde sat til tirsdag den 20/10 i Kolind

