Referat bestyrelsesmøde onsdag d.17. november kl. 19.00 på Ring Djursland.
Tilstede:
Svend Erik
Jens Mikkelsen
Morten Jensen
Uffe Bilde Jensen
Niels Kirkegaard
Arne Pedersen
Fraværende:
Mikkel Holch
Dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af protokol/referat af generalforsamling:
Referat fra sidste gang blev godkendt.
Nye bestyrelsesmedlemmer skal ligges på hjemmesiden + referat.
Mikkel er blevet næstformand DMKA og Uffe er formand i gokart.
3. DASU Dialogmøde:
Dialog møde foregik sidste år på skype.
E-learning fungerer ikke optimalt.
Løbslederuddannelse er for kompliceret og tidsrammen på en time er forkort til at besvare
spørgsmålene er for kort.
En løbsleder i dragracing er under uddannelse i tre år, og afvikle et løb.
Det er svært at finde nye til uddannelse for nye officials, løbsleder og andet.
4. Økonomi:
250 medlemmer fordelt som følgende:
71 aktive kørere

137 alm medlemmer
21 prøvemedlemmer
Kontingent forbliver det same i 2022
Økonomi godkendt for 2021
5. Gokart udvalg:
Uffe: svær tid med Corona og afvikling af arrangementer
Udvalg: blev konstitueret med følgende;
Kim Jensen
Peter Schandorff (efterfølgende trukket sig som formand grundet sygdom)
Torben Carsten
Uffe Bilde (formand)
Carsten Winding
Udvalg starter op med møder igen januar.
6. DASU Repræsentantskabsmøde
Kirkegård har været med til møder, men der er stadig en hel del usikkerhed omkring
uddannelse.
Gennemgang af forslag fra DASU, se materiale fra DASU.
Indkomne forslag til DASU blev gennemgået
7. Præmiefest
Karting har ingen mesterskab, så ikke udlevering af nogle præmier
Mikkel er ved at finde kandidater i banesport.
Der skal holdes en Præmiefest i foråret, Kirkegaard skriver til Mette ang. lokaler
8. Banesport:

Løbskalender er ikke lavet for 2022 – Sven Erik er til møde 18/11 og får de endelige
datoer.
DMKA kommer ikke til at afholde løb i 2022 på RD – SMOK står for afholdelse af løb.
Niels Kirkegaard har en del banebygger fra Classic Race i Århus, som han prøver at
hverve som nye officials 😊
9. O-sport:
Information findes på DMKA hjemmeside.
10. Næste møde:
Den 12. januar 2022, kl 19:00 på Ring Djursland
11. Eventuelt:
Intet at behandle.

