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Kære klubkammerater....
Så er det igen tid til de årlige møder i klubben.
Både i de forskellige udvalg samt Generalforsamling. Husk at møde op og gøre din indflydelse
gældende.
hilsen
Redaktøren
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Referat, bestyrelsesmøde
Indstilling til hædersbevisninger
Generalforsamling
Årsmøder
Bankoudvalg
O- & R-udvalgs Nyt

Forside
Tommy Nygaard - Danmarksmester 2012
i 1600 Challenge
Foto: Suzuki Banesport
DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 7. januar 2013 Næste nummer udkommer
i uge 5-6.
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Husk indstilling af personer til
følgende 2 hædersbevisninger!
Peder Brøchner‘s mindepokal
Pokalen tildeles en person i og omkring klubben, som ved sit arbejde og sin indsats gør noget særligt
for at fremme og styrke klubånden i Ikast og omegns Motor Klub.

Jens Hansen‘s Ærespokal
Pokalen har til formål at ære IMK´s formand gennem 30 år (1967 - 1997 ), Jens Hansen,som
tak for det store arbejde han har udført for klubben.
Pokalen uddeles en gang om året, og gives til en person,et hold eller en gruppe af personer der
på det sportslige eller organisatoriske område har ydet en speciel indsats. Ved tildelingen
lægges vægt på at den præmieredes indsats er udført i Jens Hansen‘s ånd.
Bestyrelsen afgør, efter indstilling fra medlemmer, hvem der skal modtage pokalen. Ethvert
medlem af IMK kan skriftlig indstille person eller personer til pokalen.
Indstillinger skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. januar 2013.
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Der indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING
ONSDAG D. 23. JANUAR
2013
Kl. 19.00
I KLUBHUSET
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
Fastsættelse af kontingent.
Fremlæggelse af budget
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse
om de 3 af sportsgrenene valgte til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er;
Niels Kr. Højriis (modtager ikke genvalg)
Jan Juul (modtager genvalg)
Kalle Damsgaard (modtager genvalg)
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.
Husk at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, jvf. klubbens vedtægter.
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SØGER!
KASSERER
IMK søger ny kasserer til at afløse Niels Kristian Højriis, når han
fratræder sin post til januar 2013.
Det er dog vigtigt, at en ny kasserer allerede nu kommer på banen, så vedkommende kan køre parløb med Niels Kr. indtil
fratrædelsestidspunktet, og derved få et godt og grundigt kendskab og indblik i de forskellige arbejdsopgaver og rutiner.
Det er af yderste vigtigthed, at vi får denne post besat, da det
ellers vil være nødvendigt med extern hjælp, som vi således må
købe os til og med en ikke ubetydelig økonomisk udgift for klubben.
Så har du lyst til at være med til at løse en masse spændende
opgaver i bestyrelsen, eller kender en, som kunne have lyst, så
kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, som også svarer på
nærmere spørgsmål omkring opgaverne.
Side 7

ÅRSMØDER
O- & R-AFD.:
Mandag d. 9. januar 2012

BANE-AFD.:
Torsdag d. 3. januar 2012

MRC-AFD. :
Mandag d. 7. januar 2012
Fælles for alle møder.
Mødetid : Kl. 19,00
Sted: Klubhuset/Nørlundbanen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2013
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.
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Datoer for IMK i 2013 er følgende;
Tirsdag d. 22. januar
Fredag d. 22. maj
Torsdag d. 21. marts
Søndag d. 14. april
Fredag d. 24. maj
Mandag d. 17. juni
Torsdag d. 11. juli
Tirsdag d. 20. august
Søndag d. 8. september
Mandag d. 16. september
Søndag d. 6. oktober
Onsdag d. 30. oktober
Onsdag d. 11. december
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Referat OR-udvalgsmøde
Den 8. november 2012 kl.20.00 hos
Anders.
Tilstede Henrik, Bjarne & Kenneth. Afbud
fra Thorben.
1.

Godkendelse af referat af
sidste møde (04-2012)

• Måske en ide at der generelt
bemærkes, hvem der er ansvarlig for at en
beslutning eller opgave bliver udført ?

2.

Siden sidste møde:

• Stadig periodiske problemer med
løbstilmelding på dasu.dk. Har mailet frem
og tilbage med DASU og været i telefonisk
kontakt. Man forsøger at afhjælpe problemt,
men opfatter ikke problemerne som
generelle eller også lader man som om.
Problemet er at det firma som har lavet
programmet er opmærksomme på at der er
problemer med ældre browsere, men at
DASU (af økonomiske årsager) har valgt
ikke at betale for at få tingene til at virke på
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ALLE browsere. Mon ikke IMK bør rejse
problematikken – evt. på
repræsentantskabsmødet ? Det vil være en
god ide og tage med. ( IMK´s formand +
næstformand sidste weekend i nov.)
• Officialkort fra DASU skulle nu være
udsendt til alle – gennem klubben. En enkelt
løbsleder licens var „faldet ud“ men er nu
opdateret i DASU.
• Det obligatoriske løbsleder seminar
afholdes den 3. februar
• Alle IMK´s løbsleder skal deltage i
dette møde, for og opret hold deres licens i
2013
• På kalenderkoordineringsmødet i
Pårup blev IMKs ønsker opfyldt – se punkt ?
• Der har været prøvemandskab til DM4
i Ringkøbing, med Torben som prøvechef.
• Der har været prøvemandskab i BMC
ved JFM6 i klubrally den 16/9, med Thorben
som chef

• Henvendelse fra DRC angående DM
Rally 2013 6. afdeling
• Det årlige infomøde på Fyn: Ingen
større ændringer udmeldt.
• Det seneste nye fra RU er at man i
2013 vil indføre krav om ildslukningsanlæg i
bilerne til minirally, samt krav om
brandsikkert undertøj.

3.

Afholdte arrangementer i
IMK

• KM2 i klubrally d. 14. oktober:
• Fin deltagelse. Gave/erkendlighed til
firmaet / kontaktpersonen Bjarne søger for
en lille ting, mob nr. til kontakt person
20948449

4.

Kommende arrangementer i
IMK:

• Vinter cup 1 - 2
• 16-12-2012 genbrugspladsen Herning
kommune? Henrik kikker på prøver ved HI
park
• 13-01-2013 sunds Henrik, Thorben og
Charlotte
• Kalender 2013 åbne løb:
• Sprint sammen med Horsens
pinselørdag d. 18. maj
• Sprint i Sdr. Vium den 22. juni
• Klubrally – Speed Nord ? den 22.
september
• Lukkede løb: Klubmesterskab - Vinter
cup udvalget vil find nogle datoer til næste
møde.
• Træningsdage, eventuelt med særlige
temaer eks. et tema kunne være lær at køre
bil med Harald Søndergaard som instruktør.
• Kursus løb foråret 2013 udvalget
kikker på datoer til næste møde.
• Klubaftener i vinter: Reglement/
nyheder, gæster/foredrag m.m.
• Besøg hos Gunner Åskov. Henrik
tager kontakt.

5.

Materiel:

• Status: vi har det materiel vi skal
bruge pt.
„Dog mangler vi vores ene gas gril og en
gasflaske samt siderne til pavillonen“ er der
nogle der ved hvor det er! Venligst kontakte
Kenneth Rønholm.
Ville det være hensigtsmæssigt at der laves
en procedure i forbindelse med man låner
noget i klubben ?
Når pallereolen bliver taget i brug vil det være
en ide med en truck.

6.

Økonomi:

• Status dæknings bidrag kr. 13891,• Startgebyrer Fejden er udbetalt kr.
2800,- ikke alle har fået.
• Regning for rep. Af container i
Fasterholt vi har ikke modtaget en faktura.
Henrik vil følge op.
• Budgetforslag for 2013 Anders laver
et budget og sender det til godkendelse ved
Bjarne.

7.

Eventuelt:

• Modtagelse af nye medlemmer – PRfolder bør stadig revideres – Det er folderen
som omhandler alle klubbens tilbud.
• Årsmødet: Dato den 2. januar kan
datoen laves om Valg af udvalgsmedlemmer
udvalget er åben for forslag.
• Officialuddannelser: Teknik –
løbsledere ? Bjarne vil kontakte Svend Erik
og Thorben.
• Repræsentantskabsmødet: Vigtigt at
IMK får stemt på de „rigtige“ personer ved
valgene. Bjarne sender O&R kandidater til
Rene.

8.

Næste møde: 20 december
ved Henrik
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JANUAR
3. januar
7. januar
9. januar
13. januar
16. januar
22. januar
23. januar
26. januar

Årsmøde for Baneafdelingen
Årsmøde for MRC-afdelingen
Årsmøde for O- & R-afdelingen
Sidste frist for indstilling til hædersbevisninger
Bestyrelsemøde
IMK Banko
IMK Generalforsamling
IMK Årsfest

FEBRUAR
22. februar

IMK Bingo

MARTS
21. marts

IMK Banko

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

