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Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 4. maj, 2022 kl. 19.00 på Ring Djursland. 
 
Tilstede: 
 

Svend Erik Andersen 
Jens Mikkelsen 
Arne Pedersen 
Anne Deacon Juhl 
Morten D. Jensen 
Mikkel Holch 
Uffe Bilde Jensen 

 
Fraværende: 
 

Torben Carstens 
 
Mette Møberg deltog i første del af mødet. 
  
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Konstituering af bestyrelse 
4. Økonomi - Mette Møberg er inviteret til dette møde for at få Mettes synspunkt på PBS 

betaling som nogle medlemmer har adspurgt.  Og en status på hvad klubmodulet 
indeholder 

5. DASUs Fremtid vedr. sportsudvalg 
6. Sporten - karting - bane- og O-løb 
7. Næste møde  
8. eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt efter pkt 3 konstituering af bestyrelse kom ind 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat fra sidste gang blev godkendt. 
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Referat skal gemmes som pdf og sendes til Mikkel, så det kan blive lagt ud på hjemmesiden 

3. Konstituering af bestyrelse 

Mikkel blev valgt som næstformand 

Anne blev valgt som sekretær/kasserer 

Mikkel står for hjemmesiden 

4. Økonomi 

206 medlemmer fordelt som følgende: 

70 aktive medlemmer 

26 ungdomsmedlem 

109 almindelige medlemmer 

1 prøvemedlem 

Mange go-kart får ikke bestilt tæningslicens. 

Klubmodul skal opdateres, men der skal ryddes op i medlemmer og andet inden vi tager den 

endelige beslutning om hvad vi flytter og hvordan.  

BS-aftale er interessant, og specielt hvis det kan arbejde sammen med Klubmodul. Derefter kigger 

vi på om vi skal have BS, så vi kan have betaling af årlig automatisk medlemskab. 

Priser for BS, se bilag 

5. DASUs Fremtid vedr. sportsudvalg 

Forslag fra DASU´s bestyrelse om ændring af paragraf 12 i DASU´s nye vedtægter, som medfører at 
DASU kommer til at bestemme i sportsudvalg. DASU bestyrelsen har retten til at bestemme 
allerede, men i det gives måske yderligere magt. 

Der er ikke mange kandidater til sportsudvalg, og sportsudvalg fungerer ikke optimal. 

Så nu skal vi søge kandidater i stedet for at vælge, men det giver DASU bestyrelsen magten og 
giver meget lidt mulighed for deltagelse og indflydelse fra klubber.  

Bestyrelse er i sidste ende valgt af HMS, ASK Hedeland mm 
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På sidste DASU møde blev det aftalt at der skulle en nødbremse, men den er ikke blevet indskrevet 
i paragraf 12. 

I stedet har DASU’s bestyrelse tilføjet et yderligere forslag reglement 1, 11.306 som giver mulighed 
for at give et flertal af klubberne ret til indsigelse. 

Det er faktisk Baneudvalg, som ikke fungerer personligt og kompetencer er ofte ikke udnyttet 
optimalt. 

Mogens Høj har talt med Svend Erik et par gange, hvor Svend Erik har udtrykt at klubben ikke er 
positivt over for forslag. 

Hvis første forslag bliver stemt ind, skal nødbremsen også stemmes ind. 

Uffe og Svend Erik tager til ekstra ordinær generalforsamling ang. forslaget vedr. forslag, som kan 
læses på DASU hjemmeside under klubservice - repræsentantskabsmøder. 

Karsten Lemche fra DASU bestyrelse kiggede virtuelt forbi for at besvare spørgsmål. 

Karsten fortæller, at det er ideen at kompetencer bliver bedre udnyttet. De valgte skal have vi-
tankegang i stedet for jeg-tankegang, så vi gør noget for sporten i stedet for at tænke personlig 
eller klub. 

Tanken er at DASU skal blive mere professionel, opdatering af hjemmeside, betalingsystemer og 
andet vedr. sportsudvalg 

Forslaget skal hjælpe med udvikling, miljø og kompetencer bliver trukket i den rigtige retning, så 
sporten bliver løftet og moderniseret. 

Det er vigtigt for bestyrelsen at sportsudvalgene skal ud i klubberne og se hvad der sker. 

Tanken er at gøre det anderledes, og er baseret på tillid til bestyrelsen. Bestyrelsen ser sig selv 
som sportens taler og ikke klubfokuseret. 

Der er utryghed i DMKA bestyrelsen omkring at det kan blive diktatorisk – ikke ved denne 
bestyrelse, men kun ske ved kommende bestyrelser. Klubberne får frataget suverænitet, og hvad 
gør vi om ti år hvis der kommer nye til som er mere diktatorisk. 

Det giver Karsten ret i, men han mener at der er en ændring på vej i alle klubber og mener, at det 
er meget sjældent at der bliver suspenderet. 
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DASU Bestyrelsen mener ikke den nuværende måde vi finder sportsudvalgene ikke er 
hensigtsmæssig. 

Reglementsændring giver stadig de større klubber magt, men nødbremsen giver en fordel. 

Karsten mener, at klubberne vil have været i kontakt med bestyrelsen inden – så egentlig mener 
han den er unødvendig.  

Forslagene kræver en vis grad for tillid, og DASU begyndte jo i sin tid fordi klubberne mente det 
var en god ide at gå sammen. Det er vi måske kommet lidt væk fra, så det er noget at det vi skal 
tilbage til. 

Sportsudvalg skal udpeges af bestyrelsen i samarbejde med klubberne. Dette står ikke tydeligt i 
reglementet, og måske er det en af grundene til frustration. 

Hvis forslag bliver godkendt, vil der blive kigget på de tre store udvalg – BU, KU og RU. De kommer 
til at blive dannet i løbet af efteråret med nuværende og nye medlemmer. I sidste ende bliver det 
DASU bestyrelsen som siger at vi tror denne person er perfekt til opgaven.  

Personerne skal have kompetencer og værdi sættet rigtigt i forhold til sporten, så udvalgene 
kommer til at fungere bedre – så det er sporten som helhed og ikke mere klubfokuseret. 

DMKA bestyrelse er stadig i tvivl om hvad der sker fremadrettet, specielt med de store klubbers 
magt. 

Karsten mener, at vi får et bedre samarbejde efter dette forslag bliver valgt. 

Det står i hensigtserklæringerne at bestyrelsen skal tale med klubberne. Dette burde være med i 
forslag for at sikre bestyrelsen ikke for magt fremadrettet. 

Formulering kunne have været bedre, og mere fyldestgørende.  

Der blev diskuteret både for og imod, men mest imod og der blev taget beslutning om at Uffe og 
Svend Erik har mandat til at stemme nej. Så håber vi at DASU bestyrelse kommer med ændring til 
forslag hvor hensigten er med i paragraf. 

Vi synes, at der er rigtig mange gode ting i forslaget. 

6. Sporten - karting - bane- og O-løb 

Karting er i gang, og skal til Allingåbro motorløb – tjek FB link og hjemmeside 
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Bane der er motorløb 27-28 maj – tjek FB link og hjemmeside 

O-løb 23 maj – Start Ørum Activcenter 

7. Næste møde 

Formanden indkalder 

8. Eventuelt 

INTET NYT 


