UDDRAG AF BESTYRELSESMØDET DEN 20. OKTOBER 2015.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DMKA. Heraf uddrag fra mødet.
Økonomi og Medlemstal
I øjeblikket er der 235 medlemmer. De er fordelt på;
A-medlemmer
123
AH – medlemmer
33
U-medlemmer
13
B-medlemmer
38
BH-medlemmer
7
Prøvemedlemmer
21
Til sammenligning havde vi den 22/10-14 i alt 278 medlemmer.
Sæsonafslutning DMKA 2015
Vi lægger os fast på den 14. november og vælger Birkehuset i Tirstrup. Indbydelse skal ud i morgen
aften, når Birkehuset giver grønt lys.
Pokaler bestilles hos Jysk Emblem, når antal kendes. Vi frafalder Årets Official på Ring Djursland
idet det ikke er os der har afviklet løbene.
Benny finder de personer som skal have pokaler i banesporten.
Mette tager ud og snakker om arrangementet med udlejer.
Repræsentantskabsmøde i DASU 21/11-15
Mødet afholdes på Vissenbjerg Storkro på Fyn. Arne og Kim eller Uffe deltager i mødet.
Forslag skal være afleveret senest den 31/10. Kandidatlisten kan ses på hjemmesiden. Der er 4 på
valg til bestyrelsen og der er 4 som p.t. er stillet op.
Vi står opført i år med 209 stemmer – 48 til asfalt og 108 til kart.
Vi bakker op om ændring af kontingentet. Når resultatet kendes, fastsættes klubbens kontingent for
2016.
Kartafdeling
Banen lukkes ned den 7/11. Sidste træningsdag er den 31/10.
Miljøansøgningen er under udarbejdelse. Otte D fra DASU samler trådene og hjælper os igennem.
Der skal laves en helt ny VVM redegørelse og støjberegninger m.v.
Vi har aftalt, at vi kommer ud til Kommunen og aflevere den, når vi er klar.
Gensidig orientering / Eventuelt
Turen til Strøjer blev aflyst – vi vil prøve med en ny dag i starten af marts måned 2016.
Vi deltager i lodtrækning om 2 billetter til SportEvent 2015 i Herning. Hvis vi vinder, udloddes de
til medlemmerne.
Næste møde
Næste møde sat til tirsdag den 8/12 i Kolind kl. 19.00.

