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Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. marts, 2022 kl. 19.00 på Ring Djursland. 
 
Tilstede: 
Svend Erik Andersen 
Jens Mikkelsen 
Morten Jensen 
Uffe Bilde Jensen 
Niels Kirkegaard 
Mikkel Holch 
 
Fraværende: 
Arne Pedersen 
  
Dagsorden. 
  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af protokol/referat af sidste bestyrelsesmøde 

Referat fra sidste gang blev godkendt. 

3. Økonomi 

168 medlemmer fordelt som følgende: 

59 aktive kørere 

86 alm medlemmer (45 af de 86 vedr. Århus Ungdomskole som kører i Tirstrup) 

22 ungdomsmedlemmer 

1 prøvemedlemmer 

Økonomi godkendt. 

DASU udmelder medlemmer 31 december. Det kunne være en god ide af få 
medlemskontingentet over PBS. Det vil være en fordel for så glemmer medlemmerne det 
ikke. Dette emne tages op senere med kasserer 

4. Karting 
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Lørdag d. 19/3 var der åbning af banen i Tirstrup – 6 styk mødte op. 4 ud af de 6 havde 
træningslicens. 

Der er banesyn 24. marts 2022. 

Torben Carstens er nyuddannet løbsleder for go-kart. 

5. Banesport: 

5 deltagere til flagkursus. 

Klubmesterskabsregler: For at kunne deltage skal man min. Deltage i 2 arrangementer og 
2 pointtællende løb. Regelsæt laves og sættes på hjemmesiden. 

6. Aktivitetskalender 

Løbskalenderen for 2022: 

MC løb: 13 – 15. maj 2022 
Asfalt:  28 – 29. maj 2022 
Asfalt:  13 – 14. august 2022 – standard klasser 
Classic: 17 – 18. september 2022 

Mikkel ligger det på hjemmesiden. 

7. Generalforsamling 

28. marts 2022, se dagsorden på hjemmesiden 

8. DASU fremtid 

Der har fra DASUs side været planer om en anden struktur vedr. sportsudvalg. Det 
nuværende system med opstilling af kandidater til udvalg og som stemmes ind på DASUs 
repræsentantskabsmøde vil man fra DASUs side ændre til, at det er DASUs bestyrelse 
der udpeger udvalgets formand og sammen med denne vælger resten af udvalget.  
Niels og Svend Erik har deltaget i et DASU møde hvor de fremlagde deres forslag.  
De pegede her på at klubberne skulle høres for de fremtidige kandidater. Forslag fra 
klubberne blev hørt og de ville tage det med hjem for at udsende det revidere forslag.  
DMKAs bestyrelsen diskuterede de fremlagte forslag, men venter på det færdige forslag 
inden der tages endelig beslutning til forslaget. 

9.  
Hjemmeside 
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Mikkel kunne godt bruge hjælp til at holde hjemmeside opdateret med nye spændende 
indlæg. 

10. Næste møde: 

Indkaldes af formanden når der er behov for det. 

11. Eventuelt: 

Niels Kirkegård kom med forslag om Classic car event på Savværket i Århus med 
udstilling og foredrag. 


