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Forside
Et blik i garagen hos skuespilleren, James Garners
American International Racing Team, hvor holdets
Corvetter gøres klar til deltagelse i Daytona tilbage
i 1968.

DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 18. marts
Næste nummerudkommer i uge 12-13
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v/ Helle Sørensen
Søbjergvej 10, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97250505 - Fax 97252150

GENRALFORSAMLING
Den 26. januar afholdt klubben sin årlige Generalforsamling.

1. Valg af dirigent.
For første gang havde bestyrelsen ikke noget forslag, og efter nogle korte
forhandlinger blev Kenneth Madsen valgt som dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.
Jan Juul aflagte sin beretning (se andet sted i bladet) om året der var gået.
Beretningen blev vedtaget uden kommentarer.

3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
Niels Kr. Højriis fremlagte regnskabet for 2010, som har givet et overskud, der
var noget bedre end forventet.

4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet foreslås uændret, hvilket vedtages.

5. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent.
Budgettet fremlægges. Et mindre overskud forventes. Budgettet vedtages.

6. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling.

7. Valg af bestyrelse.
De 3 bestyrelsesmedllemmer på valg, Jan Juul, Elsebeth Sørensen og Niels Kr.
Højriis genvælges.
Til suppleanter vælges: Daniel Baltzer-Lassen og Mikkel Mikkelsen.
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MEDLEMSINFORMATION

Kære IMK medlem.
Dette er det sidste klubblad du vil modtage, hvis du ikke har
betalt kontingent inden næste udgivelse.

Du kan, på hjemmesiden www.imk.dk, se hvor meget du evt.
skal betale og hvilket konto du kan indbetale på.

Hilsen
Niels Kr. Højriis
KASSERER

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
Til revisorer vælges Bjarne Rosenlund og Jan Søndergaard, mens Harald Sønder-
gaard vælges til suppleant.

9. Eventuelt.
Her havde Troels et par indlæg. Han var ikke utilfreds, men mente godt formandens
beretning måtte være mere dybdegående.
Allen Jensen eftersøgte mere materiale til hjemmesiden. Dette startede en vældig
diskussion om hjemmesiden, måden den skulle være på, hvem der skulle lave den
....og meget mere!
Kort sagt...meget traditionelt!......også afslutningen med kaffe og brød!

Ikast Afdeling
Tlf. 97 15 10 55

Statsautoriseret Revisionsfirma
www.kpmg.dk
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A.P. Auto- og Maskinværksted ApS
Sundsvej 26
7430 Ikast

Tlf.: 97 15 17 75
Fax: 96 60 01 03
Mobil: 40 25 17 75
E-mail: per@apauto.dk

FOLKERACEKURSUS.......
DA VI ENDNU IKKE KENDER DET NYE REGLEMENT, ER DER
IKKE PLANLAGT KURSER I FOLKERACE.

HOLD DERFOR ØJE MED HJEMMESIDEN www.imk.dk  HER VIL
DATOEN BLIVE OFFENTLIGGJORT SÅ SNART VI KENDER
REGLEMENTET.
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ÅRSMØDE Baneudvalg den. 4-1-2011

1:Valg af dirigent
Allan  Jensen vælges med klapsalver til Ordstyrer

2:Året der gik – formandens beretning
Formandens beretning året 2010 baneudvalget ved Kenneth Madsen

På trods af finanskrise og anden elendighed kom vi godt ud af 2010. selve økonomien kommer vi til
senere, men det er store tal der arbejdes med. Det kræver stor ansvarlighed fra både medlemmer og
bestyrelse, for pengene kan bruges meget hurtigere end de kan tjenes.

Af store ring som der er blevet lavet/forbedret i 2010 kan da nævnes:

Flagposthusene, Autoværn sat op i metervis, Malet indvendig i klubhuset

Til alle arrangementer i klubben er det nødvendigt med mange officials og her har vi igen i 2010 haft
problemer med at finde disse, det er desværre mange gange de samme personer som der skal
trækkes på, så skal vi holde standarden, er det vigtigt at der hele tiden kommer nye til, og at alle
medlemmer tager deres del af arbejdes, og det er der heldigvis mange der gør, men vi kan gøre det
bedrer så hvis du ikke skal køre i år – så meld dig til et kursus for så på denne måde at bidrage til
sporten, og klubben

Hjemmesiden har i 2010 været på mange hænder men nu skulle den være på plads for 2011 så vi
kan kun herfra opfordrer til man bruger den

På det sportslige plan var 2010 også et godt år for IMK med klassemester i alle „næsten“ klasser
U16
1 17 34230305 IMK Dani Damgaard
2 21 34233305 IMK Nicolai Petersen

Ladies
1 87 33562305 IMK Line Kirkeby
2 82 38720305 IMK Katja Kvist
3 90 38724305 IMK Camilla Grewy

KL1
1 143 34933 305 IMK Jannick Godskesen
7 124 07086 305 IMK Rasmus Vendelbo

KL2
1 261 07108 305 IMK Rene Jensen
9 282 15707 305 IMK Michael Rasmussen

HOLD
1 Hobro 099 MNJ
2 Ikast 305 IMK
3 Frederikshavn 083 FSAS



Side 7

Så vil jeg gerne slutte af med at sige tak til alle vores medlemmer for det forgangne år Bestyrelsen og
udvalgene skal også have en tak for den indsats i har leveret i løbet af året og ikke mindst skal Banko
udvalget have en tak for deres indsats.

MEN HUSK: Bak op omkring den bestyrelse og de udvalg som i selv har været med til at vælge. For
så lang tid vi satser på frivillig arbejde er opbakning ganske enkelt nødvendigt

3:Regnskab for 2010 samt budget for 2011 ved kasser Niels Kr.

Kasser Niels Kristian fremlagde årsregnskabet for Bane udvalget, der kunne i år fremvises et
overskud på ca. 30.000kr

4:År 2011 Løbs datoer på Nørrelundbanen samt Cup løbene

Der er løb på følgende datoer på Nørrelundbanen:

D. 2-7-2011 og D. 24-9-2011

Ud over dette er der som vanligt åbent hus arrangement den 21-5-2011

Samt vores klubmesterskab, men info om dette senere

· 4.a. Cup repræsentant fra IMK-

Rasmus Vendelbo er valgt til dette

5:Valg af udvalgsmedlemmer

· 5.a. Der skal vælges 5 medlemmer samt 2 suppleanter

Michael B Nielsen samt Steen Jensen ønskede ikke at genopstille, der var genvalg til resten af
bestyrelsen, samt Karsten Nielsen, baneudvalget blev efterfølgende konstitueret som følgende:

Formand:  Kenneth Madsen

Kasser:  Niels Kristian Højris

Sekreter:  Karsten Nielsen

Suppleanter: Rene Jensen og Allan Jensen

Løs medlem: Bent Kristensen, Mogens Harritz

6:Evt

Der blev diskuteret opgave fordeling, hvordan man kunne få flere med til at yde en indsats, der er
mange der i dag gør meget for klubben, men det er også de samme mennesker som man altid ser,
dette var der enighed om at der skulle laves om på, opgaven er en af bestyrelsens vigtige opgaver for
foråret 2011

Gennem gang af de fremmødets planer for den kommende sæson.

Sluttelig var der kage og løs motor snak mellem de fremmødte.
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Igen et travlt år er gået for IMK.

Sportsligt
Igen har IMKs medlemmer været med helt fremme hvor gassen brænder, og fået flotte
placeringer i både klubrally og folkerace.
Nu mangler vi bare nogle flotte placeringer på MRC-fronten, hvilket nok skal komme.

Men det er ikke bare bag rattet, at IMKs medlemmer i 2010 har høstet hæder og ære.
DASU udnævnte nemlig Bjarne Nielsen til årets dommer, og det er guld værd for enhver
klub at have dygtige folk til at klare de administrative paragraffer, så jeg synes vi skal være
stolte over at have folk som Bjarne i IMK, og ønske ham stort tillykke med denne pris.

Aktiviteter
Ingen sportslig succes uden aktiviteter, og dem har IMK naturligvis også haft sin del af i
2010.
De efterhånden traditionelle folkeraceløb på Nørlundbanen samt rallyarrangementer, og
ikke mindst for første gang i årtier……isbaneløb på Sunds Sø, et populært arrangement
med rigtig fin tilslutning.
For første gang har der også været en del aktivitet på MRC-banen.
Der er blevet trænet flittigt på banen imellem opgaverne med at få banen færdiggjort.
I 2011 holdes åbent hus og vi bliver ligeledes vært for en DM-afdeling.

Hjemmeside og klubblad
Vi har i 2010 skullet se os om efter en ny webmaster, og det lykkedes at få Allan Jensen til
at overtage projektet.
Der er sidenhen, som det er meget naturligt, faldet både gode og mindre gode
bemærkninger om det nuværende resultat.
Der har været udtrykt mange ideer og ønsker til hjemmesiden i årets løb og måske er tiden
inde til oprettelsen af et formelt web-udvalg til at samle trådene og styre hjemmesidens
udvikling.

Vi står i dag med et brugbart produkt, som dog stadig kræver tilpasning og udvikling.
Man kan ikke sige hjemmeside, uden også at komme ind på klubbladet idet begge er
væsentlige som klubbens ansigter udadtil.
Det er gennem disse andre lærer om IMK og hvad vi står for.

Når man ser på bladet er det nemt at få øje på, at der er nogle, som bidrager en del, og
uden Trols’ skriverier om Team Old Times oplevelser nær og fjern, ville det ofte være knapt
så sjovt at være redaktør.
Det ville være dejligt med lidt flere bidrag fra andre medlemmer og specielt mangler der
noget om folkerace

2010
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Sunds Møbler
Navervej 18
7451 Sunds
Tlf. 19 14 17 00

Økonomisk
Har året været et fint og tilfredstillende år, som vor kasserer vil redegøre for i sin egen
beretning.
Et budgetteret underskud er vendt til overskud, ikke mindst takket være vort dejlige
bankoudvalg…..de kan ikke roses for meget!

Til slut tak til alle for et rigtigt godt og spændende år med håbet om at 2011 ikke bliver
mindre spændende.

Jan Juul
Formand IMK

Mike Langballe Jensen
Jacob Sevel Andersen
Rene sevel Andersen

Marinus Sevel Andersen
Kirsten Sevel Andersen

Casper Frøstrup
Nadia Larsen

Lise Nørremark
Mikkel Kirsch Pedersen

byder velkommen til følgende
NYE MEDLEMMER
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STEMNINGBILLEDER FRA IMK’s ÅRSFEST 5. FEBRUAR 2011
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Klubbens spilledato’er i Herning i 2011 er følgende:

Banko: Bingo:
Torsdag den 6. januar Mandag den 14. februar
Søndag den 3. april Onsdag den 23. marts
Tirsdag den 21. juni Onsdag den 11. maj
Tirsdag den 16. august Fredag den 22. juli
Søndag den 11. september Fredag den 21. oktober
Torsdag den 8. december Mandag den 28. november

Så har du lyst til at give hjælpende hånd ved et af
arrangementerne, så kontakt Inger-Marie på tlf. 97153534,
eller Bente på tlf. 97152467.
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GO KART!
Så er det tid til at vi skal finde årets klubmester i Gokart!

Ligesom sidste år bliver det i Racehall, Viby.

Onsdag d. 9. marts
kl. 18.45
(Sharp)

Prisen er igen i år Kr. 310,-
Hav gerne lige penge!

Bagefter er der mulighed for at købe en øl eller sodavand,
og selvfølgelig håne dem, der har kørt langsommere end

en selv ;)

Da der kun er 33 pladser, gælder først til mølle princippet,
så skynd dig at få sat kryds i kalenderen, og meld dig til!

Tilmelding skal ske til: 22 18 19 08 eller
sabine.rosenlund@gmail.com

Senest d. 7 marts

Vi glæder og til en sjov aften!
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Regler for SPEED NORD 2011
(Klubrally)
Klubrally turnering for Region Nord
Turnering afvikles i overensstemmelse med:

Reglementshæfte 1: Administrative Bestemmelser
Reglementshæfte 2: Tekniske Bestemmelser
Reglementshæfte 3: Reglement for klubrally

Præmieafgift klubber
275.- pr. løb.
Senest 14 dage efter løbet skal afregning sendes/ overføres til Kasseren (Hans
Wester)
Reg.: 1971 konto.: 8128801813

Tællende afdelinger
1 afd.: Mads Kjærs / LOMS 25/4
2 afd.: HAK (JFM2) 1/5
3 afd.: Jysk/ Fynsk Fejde / IMK 6/8
4 afd.: Smederally / KOM 22/10

Individuel konkurrence
Den individuelle konkurrence er åben for mandskaber fra klubber under den tidligere
Region Nord. Dvs. følgende klubnumre:
006, 011, 019, 027, 036, 044, 045, 046, 047, 051, 071, 073, 077, 081, 083, 086,
089, 098, 099, 103, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 320
Der gives 20 point til nr. 1, 15 til nr. 2, 12 til nr. 3 osv. i hver klasse.
Alle løb er tællende, for at få præmie i turneringen skal man have gennemført min.
50 % af de løb som afholdes/afvikles i turneringen.

Hold konkurrence
Ingen

Klasseinddeling
KR1: „Gadebil“ - for begyndere, Grundlicens alene/C1-licens i max 2 kalenderår -
frie dæk
(E- eller DOT mærkede)
KR2: „Standardbil“ jf. positivliste – alle licenser – klassede dæk
KR3: „Standardbil“ jf. positivliste – alle licenser – frie dæk (E- eller DOT mærkede)
KR4: „Rallybil“ jf. positivliste – alle licenser – 0-1600 ccm – klassede dæk
KR5: „Rallybil“ jf. positivliste – alle licenser – 0-1600 ccm – frie dæk
KR6: „Rallybil“ jf. positivliste – alle licenser – over 1601 ccm – klassede dæk
KR7: „Rallybil“ jf. positivliste – alle licenser – over 1601 ccm – frie dæk



FEBRUAR
27. februar Klub-Rally, Vinter Cup (Lukket Løb f. IMK-medlemmer)

MARTS
9. marts Klubmesterskab i GoKart, RaceHall Århus
23. marts IMK Bingo

APRIL
3. april IMK Banko
13. april Bestyrelsesmøde 2/11

MAJ
30. maj Bestyrelsesmøde 3/11

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk


