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Vinteren er forhåbentlig snart en saga blot, og
mange af vinterens møder er overstået for denne
gang, og mange forslag og ideer er diskuteret,
vedtaget eller forkastet.
Vi vil også i 2013 hilse diverse indlæg til „Kilometerstenen“ velkomne, gerne historier og billedmateriale fra forskellige løbsarrangementer, som
klubbens medlemmer deltager i. Med alle de
telefoner og lommekameraer som er i omløb, må
det da i det mindste være muligt at få nogle
billeder.
hilsen
Redaktøren
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8th Midnight Run & Team Old Time
Referat fra Generalforsamling
Formandend beretning
Nye medlemmer
Nytårsløbet
Nyt fra O-&R-udvalget
Nyt fra MRC-udvalget
Nyt fra Bane-udvalget
Nyt fra Banko-udvalget
Referat fra bestyrelsesmøde 1/13
Mærkedage
Vi har hørt....

Forside
Porscher på ræd og række ved CHGP 2009
Foto: Jan Juul

DEADLINE
Deadline til næste nummer af Kilometerstenen
er 18. marts 2013 Næste nummer udkommer i uge 14-15.

Team Old Time - in the dark!
Tekst & fotos: Troels Nielsen
Team Old Time i mørket,.......... ja det er nu så
meget sagt. Mørkt og vådt var det. Men det var
kun undertegnede fra Teamet, der havde fået
udgangstilladelse denne aften.
Normalt kører jeg jo dette løb sammen med min
fætter Lars fra KAC. Men da Lars gerne vil
„nøjes“ med nytårsløbet, ja så havde jeg allieret
mig med en gammel dreven og dygtig, co-pilot
fra LOMS. Det er lykkedes mig at overtale
Henning Kristensen. Først til at vi skulle køre
lukkevogn, og endeligt til at vi skulle deltage.
Undskyldningerne var dog mange, og længe,
(ikke kørt længe, aldrig kørt historisk, m.m.), men
det lykkedes til sidst.

Det var en mørk og stormfuld aften.....!

Der var 38 hold til start, heraf 4 fra Norge. Turen
var på 187 km i det midt- og vestjyske landskab.
Starten var ved Automester – Karl Peter Larsen i
den vestlige industri i Give. Her var der kaffe,
kage og en del snak. Vi havde fået start nr. 37,
altså næstsidst.
Så kl. 18.12 denne regnvåde og blæsende november aften, startede vi ud på første etape. Den
var på ca. 40 km. Den var dog kun 2 min. gammel, da vi efter bare 1 km’s kørsel, blev påkørt
bagfra af en ung kvindelig bilist. Hun havde
overset, at vi skulle dreje..... Øv øv øv!
Så holdt vi der. Bilen kunne dog fortsat køre, så
da vi havde fået byttet oplysninger, fortsatte vi.
Vi var en smule rystet og snakkede for meget om
hændelsen, så vi missede de første 3 rutekontroller. Tidsforbruget var også så stort, at vi fik en
max. tid på alle de 3 hemmelige tidskontroller
(HTK). Vi nøjedes dog med 1 minut ved næste
tidskontrol (TK). Vi var nu nået til Thyregod.

Vi fik igen ro på i bilen og startede ud på 2.
etape.
Turen gik over Rørbæk, Vesterlund, Tinnet Krat
og endelig til TK i Kollemorten. Nu havde vi styr
på dette at køre motorløw. Rigtig rute, trods nogle
fæle raderinger og „kun“ 6 strafsekunder på 5
HTK’er. Det var godkendt.
3. etape bragte os mod sydvest, over Riis og
Farre til TK i Lindeballe. Vi får 5 sekunder på 3
HTK’er og misser et skilt, på en rigtig god vej
forlægning.
Etape 4 starter med en sekundetape og en tur op
til Radiofyret på Møllebjerg og retur, (brugt til DM
rally i år) og videre gennem skoven til Åst og op
over Uhe og til TK ved Vesti Auto i Filskov. Her
var der tankning og pause. Nu kører det.
Vi fandt en rigtig svær vejforlægning og ramte de
2 HTK’er lige på sekundet. Super. Nu skal vi så
lige ud på de sidste 48 km. Vi er en tur inde i
Grindsted (industri) og videre mod vest, over
Skovlund til mål på Hodde Kro. Vi når frem kl.
23.17. Nu er vi hundesultne. Godt der venter os
en stor „Wienerschnitzel“ med det hele. Igen rigtig
rute og 3 sekunder på to HTK’er.
Vi ender op med at have 199 strafpoint, heraf
160 på den famøse første etape. Øv. Så i stedet
for en 3 plads endte vi på en 9 plads af 13 hold i
klassen.
Rigtig godt arbejde af Henning, på hans første
Historiske P-rally. Der har virkelig været noget at
se til, for ham og pænt med svære detaljer. Så
det er mere end godkendt. Det er blevet sent
inden vi når retur til Skibbild, og Henning kan
fortsætte nordpå mod Gudum. Igen har jeg / vi
haft en stor oplevelse og en sjov aften.
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Vi, eller jeg, forsøgte i starten af året at få lidt styr
på klubbens varelager, ved at lave en aftale med
Lotte Hedegård,om at være lagerforvalter, men
jeg har nok ikke fået det gjort færdigt.
Det har i hvert fald vist sig, at der ikke er mange,
2012 er gået og året slutter som det startede. Vi

som rigtig har fundet ud af, hvad min plan var. Det

mangler stadig en ny kasserer. Det er nok den

skulle bl.a. være for at undgå, at vi havde varer

opgave, som i hvert fald jeg har funderet mest

som blev for gamle. Lotte og jeg er blevet enige

over gennem hele året. Løsningen er stadig ikke

om, at vi prøver at effektivisere det.

fundet, men vi håber at den snart kan findes.

Vi har gennem lang tid arbejdet på at finde ud af

Det blev også endnu et år, hvor vi skal sende en

om det kunne lade sig gøre at indlede et sam-

stor tak vores bankohold.

arbejde med FDM Motorsport Event om et

Da rygeforbuddet i bankohallen blev indført steg

djævleræslignende udlejningssamarbejde.

spændingen om, hvorvidt der stadig ville komme

Vi har nu fået grønt lys fra Skat og Kommunen,

spillere. De er åbenbart standhaftige, for banko-

men det halter med hjælpere og i mellemtiden

hallen er stadig godt besøgt.

har FDM indledt samarbejde et andet sted.

Som man vil kunne se i regnskabet har bankoholdet tjent over 150.000 kr til IMK

Der er så blevet luftet tanken om selv at lave

I forbindelse med rygeforbudet åbnes der også

arrangementer, men der er også en del spørgs-

mulighed for at flere kan hjælpe, idet det er

mål som skal besvares, inden det evt. kan blive

rygningen som har holdt mange væk. Meld jer

en realitet.

endelig på banen, da det faste hold mangler

Herning Traktorpulling Arena skulle flyttes . Vi

hjælpere.

prøvede her, om det var mulig at få en interna-

2012 blev også året hvor vi gik over til at hoved-

tional pullingarena til Nørlund.

sageligt udsende klubbladet på mail.

Ikast-Brande Kommune tog dog beslutningen

Det har ikke ført til klager, men sparet en del

om, at et område ved Brande var bedst egnet.

porto og arbejde. Redaktøren spørger dog stadig
efter stof fra størstedelen af klubbens medlemmer. Dog må man sige, at beretningerne om
Troels’ og Inges rejse rundt i Europa i Kadetten,
kan tryllebinde en......Tak for dem!

I 2012 har der været IMK-deltagelse både indenog udenlands i O-løb,folkeræs, historisk rally
samt Rally.
O-løb: NEZ, DM og JFM
Klasse M:
Harald Søndergaard & Jan
Søndergaard: 3 x Guld
Historisk Pålidelighedsrally –
FDM DASU Classic
Klasse: Touring Karin Nielsen & Niels Peter
Nielsen: Bronze
Klubrally – Speed Nord:
Klasse 1:
Jesper Hedevang & Lasse
Hedevang: Bronze
Klasse 3:
Peter Pedersen & Claus
Drachmann: Bronze
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Klasse 4:

Charlotte Jørgensen & Hanne
Flensborg: Guld

Klubrally – JFM:
Klasse 3:
Peter Pedersen & Claus
Drachmann: Guld
Klasse 4:
Charlotte Jørgensen & Hanne
Flensborg: Sølv
Kasper Madsen & Jens
Kjærsgaard: Bronze
Holdmesterskabet: IMK Guld & Sølv
DASU-Mesterskabet:
Klasse 4:
Charlotte Jørgensen & Hanne
Flensborg: Guld
Rallysprint Yokohamamesterskab Vest:
Klasse 1:
Sune Matzen & Therese Lé
Fevre: Sølvmedaljer
Holdturneringen: IMK 2. pladsen
Finale-løbet:
Sune Matzen & Therese Lé
Fevre: 2.pladsen
Mini-Rally JFM:
Klasse 2:
Bjarne Rosenlund & Sabine
Rosenlund: Bronze
klasse 4:
Henrik Iversen & Svend Erik
Hedevang: Sølv
Klasse 5:
Sune Matzen & Therese Lé
Fevre: Sølv

I MRC har der ikke været arrangeret en DM serie
i 2012 så der er ikke de store resultater, men idet
klubben efter alt sandsynlighed selv skal afholde
både et Funcup og et DM-løb i 2013, er der
forhåbninger om nogle resultater der.
I Folkerace fik IMK en bronze-medalje i
holdkonkurrencen.
Fr. klasse Ladies :
1. Charlotte B. Nielsen
2. Camilla Grewy
FR. klasse 1 :
1. Rasmus Vendelbo
Crosskart 125 ccm.
1. Simon Sørensen
Klubmesterskabet:
Kl. 1.
1. Mads Kristensen
2. Kim Brogaard
3. Andreas Pleth
Kl 2.
1.. Rasmus Vendelbo
2. Jacob Nielsen
Der blev givet en trøstepokal til Lars Pleth.

Mini-Rally DASU-mesterskabet:
Klasse 5:
Sune Matzen & Therese Lé
Fevre: Bronze

Sidst men ikke mindst har Tommy Nygård vundet

IMK’s Vintercup: Jesper Qvist & Jesper Teist

Af kommende arrangementer kan nævnes:

IMK’s klubmesterskab I Klubrally Henrik Iversen &
Svend Erik Hedevang.
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Danmarksmesterskabet i 1600 Challenge.
Tillykke til alle.
Cupløb i Folkeræs, DM og Funcupløb på MRCbanen, Rallysprint i Horsens, evt DM-Rally i
Herning.

Bestyrelsen er påbegyndt indkøb og investeringer til den kommende sæson. Det drejer sig
bl.a. om en traktor til at jævne MRC-banen og feje
startzonen samt svingene på Folkeræsbanen.
Der er planer om at indkøbe et tidtagningsanlæg
som kan bruges i alle 3 afdelinger.
Ligeledes vil der blive bygget et nyt starter- og
samariterhus ved Folkeræsbanen og et nyt og
meget tiltrængt billethus ved indgangen til banen.
Der skal bruges en del frivillige kræfter til at løse
disse opgaver. Jeg håber at der er flere som
melder sig til forårets opgaver end der var til
opgaverne i efteråret.
Tak for året som er gået.

CHRISTINA FLENSBORG
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Nytårsløbet 2012!
-

sådan kan man også fejre Nytåret!

Tekst: Troels Nielsen
Sædvanen tro var vi nogle stykker fra IMK, der
var draget mod nord-øst den 28. december for at
få rystet julemaden på plads.
I klasse C var det Ditte & Niels Peder Nielsen. I
den hårde klasse var det så Harald Søndergård
der igen havde fået trukket Svend Erik Hedevang
ud af mølposen, og endelig i kl. B det sædvanlige
Old Boys hold bestående af mig selv og min
Fætter fra KAC Lars Nielsen. Inge havde vi igen
taget med til at hjælpe „Dalton Drengene“ i RAS
med diverse opgaver.
Løbet er igen i år opdelt i to. En efter det nye Oreglement og et uden regler eller dem, nogle kan
huske fra en svunden tid.
Lars og jeg var, nok klog af skade, blevet tildelt
start nr. 2 (vi plejer at komme sidst hjem). Da vi
begge er lidt økonomiske (kun med nogle ting,
ifølge vores koner) skal vi have mest muligt for
vores startgebyr på hele 80,- kr. Så vi kører
selvfølgeligt dem begge.
Vi har en transport ud til området ved Assentoft
lidt øst for Randers. 1 etape er en „Gammeldaws“, 9,5 km med 30 km/t. Løbskortet er ca. fra
Christian den fjerdes tid. Det går faktisk rigtig
godt. Dog er der hele tiden mulighed for fejlkørsel.
Vi bliver enige om at prøve på at ramme ruten så
godt som muligt, og se bort fra tiden, da der er
rigtig meget at arbejde med for os. Det er
begyndt at sne. Fin vinterstemning til et nytårsløb,
synes vi.
Etape to er i industrien i Assentoft, og nu skal der
køres efter nye regler, de næste 3 etaper.
Da vi ikke har nogen triptæller i bilen, er der et
par steder vi må gætte på, om vi skal køre 10
meter mere eller mindre. Det går dog nogenlunde.
Tredje etape er igen med løbskort fra, før farfar
var ung. Vi klarer os dog rimeligt igennem. Så
kommer vi på arbejde på den 4. etape. Den har
en køretid på 28 min. Vi bruger 71 min = 43 min
for meget og så lige 3 skilte. Kortet er stadig fra
før sidste århundrede. Her var vi på arbejde på
det gamle kort. Nu sætter det så ind med en god
gang isslag. Nu kan det blive spændende på de
små veje.
Side 8

Femte og sidste etape er igen „Gammeldaws“.
30 km med 35 km/t i B klassen (de hårde kører
den med 40km/t).
Vores løbskort, fra fortiden, er dog nu i farver,
mod de forrige, som var sort /hvid. Det er pænt
(læs „rigtigt“) glat nu. Vi når dog hele frem til
Slutkontrollen. Igen bruger vi meget tid. Ca.40
minutter for meget og misser 5 skilte.
Nu har vi så en transport tilbage til RAS’s
klublokaler, hvor kaffe og brød venter os. På
vejen tilbage snakker vi om, at det var rigtig hårdt
arbejde dette år. Nok også for meget.
Der var også (for os i B kl.) alt for meget kørsel
ved siden af vejen. Noget der efter vores mening
IKKE hører hjemme i denne klasse. Det må vi
fortælle „drengene“ når vi har drukket vores kaffe.
Men eller har vi haft det sjovt og stået prøvelserne
igennem, til vores egen store tilfredsstillelse.
Dejligt. Vi kom for øvrigt ind som sidste hold
(igen).
I C klassen blev der kørt efter noget lettere kort
og opgaver. Så Ditte / N.P. havde omsat både
kaffe og brød da vi endeligt nåede i mål. Men der
var også noget til os heldigvis.
Resultaterne blev.
Kl. C.
Ditte / Niels Peder. 99 straf point
= 3 plads.
Kl. M-A. Harald / Svend Erik. 315 straf point
= 3 plads.
I klasse B var resultatet opdel i den nye afdeling
og den gamle del. Dette da løbet var sidste
afdeling af en turnering her i det østjyske.
Kl. B.Troels / Lars.
Nye del. 295 straf point = 4 plads.
Gl. del.
164 straf point = 2 plads.
Samlet
459 straf point = 2 plads.
Da kaffen og brødet var gledet ned og roen
havde lagt sig i vores udmattede kroppe, ja da
blev vi så nok enige om, at da d. 28. december
2013 er en lørdag, ville det være oplagt med et
eftermiddagsløb. Så der er nok stor risiko for, at
vi dukker op igen næste år. Rigtig Godt Nytår!

O-&R-udvalgsmøde hos
Henrik......
Godkendelse fra sidste møde:
Godkendt.
Siden sidst:
Der har været møde med DRC. Omkring DM
finalen 2013
Afholdte arrangement siden sidst:
Vinter cup 1, der var ikke stor deltagelse. Løbet
forløb godt, ingen skader på bilerne!
Næste år skal vi evt, ligge løbet lidt før i nov?

Økonomi:
Der er lavet et budget. Udvalget har godkendt
det, Anders tager budgettet med på bestyrelses
møde.
Bjarne har forslået vi køber nogle kegler i en
anden farve, Henrik vil forhøre sig til en pris på
20.
Eventuelt:
SEH har ikke ringet tilbage til Bjarne
Thorben deltager i løbsleder kursus.
Næste møde:
Årsmøde 9/1-2013

Kommende arrangement:
Vinter cup 2 løbet er næsten færdig, lods ejer,
politi, kommune og DASUs tilladelser er i hus.
Et trænings løb før sæson start. Evt. MCH.
Virksomheds besøg ved Gunner Åskov. Henrik vil
spørge Gunner om det skal være 5 eller 12
februar.
Klubaften farlig kursus Bjarne kontakter Mos
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MRC-årsmøde, d. 7. januar......
1.
2.

3.

4.

DIRIGENT BLEV ALLAN JENSEN.
HENRIK ELLESKOV BERETTER BL.A OM
AT IMK VAR DE ENESTE SOM AFHOLDT
FUN CUP I 2012. MED SUCCESFULD
AFVIKLING, MEN KNAP SÅ GODE
RESULTATER FOR KLUBBEN.
DER ER BLEVET BEVILGET ET NYT
TÆLLERANLÆG SOM INDKØBES I DET
NYE ÅR. ET ANLÆG SOM KAN BRUGES
FLERE STEDER I KLUBBEN.
ØKONOMIEN. FORMANDEN
FORTÆLLER AT DER VAR SMÅ 5000 KR
I OVERSKUD FOR FUNCUPPEN.
RESULTATET FOR ÅRET ER ET
OVERSKUD PÅ 5471,32 KR
ÅRET 2013. PLANER ER AT
ARRANGERE EN AFD AF FUNCUP I
SEPTEMBER.
DER BLIVER OVERVEJET ET DM LØB,
DER UDVISES EN POSITIV STEMNING.
EVT OMLÆGNING AF DEN GAMLE
BANE TIL LARGE SCALE BLEV
DRØFTET.
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5.

6.

NYE UDVALGSMEDLEMMER BLEV
HANS ARNE GEERTSEN OG RONNIE
ANDERSEN. DE RESTERENDE
MODTOG GENVALG. SUPLEANTER
BLEV LASSE JENSEN OG FINN GERT
JENSEN.
ALLAN JENSEN GENNEMGIK
LICENSERFORMER.
DER MÅ DOG BEMÆRKES AT DER IKKE
BLEV SERVERET KAGE. IKKE
TILFREDSSTILLENDE!! DER BLEV DOG
FREMSKAFFET SMÅKAGER TIL
NÆSTEN ALLE.
DER BLIVER DEBATERET OM
KUNSTGRÆS/ASTROTURF TIL BANEN
KUNNE SKAFFES.
DER BLEV DRØFTET HVORDAN MAN
SKAFFER FLERE MEDLEMMER. ÅBENT
HUS ER EN SELVFØLGE.
OPLYSNINGSMATERIALE TIL RC
FORHANDLERE OG ANDRE KLUBBER
BLEV DRØFTET, FOR AT ANDRE FINDER
UD AF AT DER LIGGER EN BANE I IKAST.
PR MANGLER. FORSKELLIGE
MULIGHEDER BLEV LUFTET.
DER BLEV SNAKKET OM DE SIDSTE
TING SOM SKAL LAVES FÆRDIG VED
KØRETÅRN OG ALM OPRYD.
TRÆNINGSAFGIFT BLEV DEBATERET
OG UDVALGET TAGER DET OP
SENERE.

BANE-årsmøde, d. 3. januar......
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2013
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.
Punkt 1.
Rene Jørgensen blev valgt
Punkt 2.
Allan Jensen berettede om cup resultaterne i de
forskellige FR og Crosskart klasser.
( Her nævnes de kørere som kom på skamlen i
løbet af året ).
Fr. klasse Ladies :
1.Charlotte B. Nielsen
2.Camilla Grewy

FR. klasse 1 :
1.Rasmus Vendelbo
Crosskart 125 ccm.
1.Simon Sørensen
Deltagerantallet ved de to åbne løb i IMK var.:
9.6.12 65 startende
8.9.12 75 –
Klubmesterskabet blev afviklet med 12 startende
og med følgende podiepladser:
Kl. 1.
1.Mads Kristensen
2.Kim Brogaard
3.Andreas Pleth
Kl. 2.
1.Rasmus Vendelbo
2.Jacob Nielsen
Trøstepokalen gik til Lars Pleth.
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Punkt 3.
Regnskabet viste et resultat over det
budgetterede.
Regnskabet blev enstemmig godkendt.
Punkt 4.
Der er planlagt 2 FR.løb og 1
klubmesterskabsløb på følgende datoer.
8.6.13 Cup kl. 1 og 2. Desuden åbne løb i U-16
og Ladies.
31.8.13 Cup U-16, U-18 og Ladies. Desuden
køres åbne løb Kl. 1 og 2.
Klubmesterskabet bliver afviklet 22.6.13.
Der bliver ikke afviklet Crosskart i 2013 da
kørerne har valgt kun at køre 5 afd. og det bliver
på baner med Rallycross.
Der er bevilget ny bygning som skal indeholde
udkald, samaritter rum og starterrum.
Billetsalgsskuret bliver også fornyet.
Punkt 5.
Følgende blev valgt:
Allan Jensen ( formand og bestyrelsesrep. )
Niels Kr. Højriis ( sekretær og regnskab )
Bent Kristensen
Mogens Harritz
Dennis Pedersen

Suppleanter: ( Her flottede vi os med 3
personer )
Steen Jensen
Rasmus Vendelbo
Jacob Nielsen

Punkt 6.
Folkeraceside i Autosport.
Der blev snakket om et oplæg til fælles
markedsføring af Folkerace i Autosport. Vi går
med og forsøger at få flere klubber med og
Rasmus Vendelbo vil komme med indlæg til
siden.
Mike Sørensen tilbød at stille værksted til
rådighed, for på den måde, forhåbentlig at få
flere unge i gang med at bygge og køre
folkerace. Der arbejdes videre med at finde
nogle som vil stå for arbejdsaftenerne og der
forsøges også at få Ikast-Brande og Silkeborg
kommune med på ideen.
Der blev selvfølgelig også drøftet lidt på tværs af
bordet men det vil næsten være umuligt at
gengive her.

Referent :
Niels Kr. Højriis

Desværre, der var kun en krybekælder......

Rettelser til datoer.....
Da der i sidste nummer havde sneget sig enkelte
fejl ind kommer her de rigtige datoer for IMKbanko/bingo i 2013:

Marts:
April:
Maj:
Juni:
Juli:
August:
September:
Oktober:

torsdag d. 21.
søndag d. 14.
fredag d. 24
mandag d. 17.
torsdag d. 11.
tirsdag d. 20.
mandag d. 16.
søndag. d. 6.
onsdag d. 30.
December: onsdag d. 11.

Ups, pas på kantstenen......

Lad ikke heste rende løse omkring, når der er
Rally i nærheden......

Pas på lavtgående missiler......

Referat af
bestyrelsesmøde 1/13....
Onsdag d.13/2-2013 hos Jan Juul c/o
Miniraceklubben,Nygade 29, 7430 Ikast. Kl 19.00
Tilstede: Rene Jørgensen (RJ), Jan Juul (JJ),
Niels Kr. Højriis (NKH), Per Mikkelsen (PM),
Mikkel Mikkelsen (MM), Allan Jensen (AJ).
Afbud: Sabine Rosenlund (SR), Anders Clausen
(AC)
Uden afbud: Henrik Elleskov (HE)

Dagsorden:
Konstituering af bestyrelsen.
Kalle Damgaard har meddelt bestyrelsen af han
ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Derfor indtræder NKH som suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig som følger;
Formand – René Jørgensen
Sekretær/Næstformand – Jan Juul
Kasserer – Niels Kr. Højriis
OR-udvalg – Anders Clausen
Bane-udvalg – Allan Jensen
MRC-udvalg – Henrik Elleskov
Øvrige udvalg (ikke kun begrænset til nævnte
personer);
Sponsorudvalg – Jan Juul, Per Mikkelsen, Mikkel
Mikkelsen
Bygningsudvalg – René Jørgensen, Per
Mikkelsen
Bankoudvalg – Niels Kr. Højriis
Medieudvalg – Jan Juul, Allan Jensen
Aktivitetsudvalg – Sabine Rosenlund
1. Godkendelse af referat
Godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomi
Intet væsentligt siden Generalforsamlingen.

3. Løbende sager
a. Bestyrelsen: opfølgning af igangværende
sager:
A1) Kasserer- respons på avisindslag??
A2) Lagerforvalteren, behov. RJ informerer og
følger op på opgaven.
A3) Orientering om møde med Ikast-Brande
turistråd.
Udvidet samarbejde mellem turistrådet og de
forskellige arrangører
af arrangementer.
b. B-udvalget.
Intet at berette.
c. OR-udvalget
Intet at berette.
d. MRC-udvalget
IMK afholder DM-afdeling Large Scale Off-Road
d. 27.april samtidig
med Åbent Hus på Nørlundbanen (Folkerace)
4. øvrige udvalg
a. sponsorudvalg
JJ rundsender det af ham udfærdigede sponsormateriale til opdatering.
Derefter tages kontakt (MM) til annonce- og
sponsoratsalgsfirma, for at undersøge
mulighederne for at udlicitere dette arbejde.
PM mener klubben skal mere gå efter få store
sponsorer istedet for mange små. Det diskuteres
hvad klubben kan og skal tilbyde sponsorer
som modydelser.
b. bygningsudvalget.
Nye brusefaciliteter er blevet etableret.
c. bankoudvalget
Generalforsamling torsdag d. 21. februar.
d. klubbladsudvalget
Udvalgets navn ændres til Medieudvalget og
dækker udover klubbladet også hjemmeside,
Facebook m.v.

5. Nye mødedatoer
Foreløbelig kalender fastsættes.
Onsdag d. 8. maj 2013 – hos René Jørgensen

diverse hurdles i forbindelse med FDMplanerne
nu er elimineret.
2) asfaltering af grusvej i pit-område
3) Nye skure på baneområdet
4) Arrangere nye løbsformer i Folkerace og
Cross-Kart (langdistance)
PM nævner sammenlægning med andre klubber.
Alle projekter og ideer står og falder med mangel
på tid og arbejdskraft.

6. Eventuelt.
Visioner for fremtiden og udvikling af klubben
drøftes intenst.
JJ nævner følgende udviklingsprojekter i flæng,
som også tidligere har været drøftet.
1) Udlejning af folkeracere i eget regi, efter

Nøglebeholdning og –liste gennemgås.
Opdateret nøgleliste rundsendes af JJ og denne
bedes taget op i de forskellige udvalg
for at få opklaret, hvor forsvundne og ikke
registrerede nøgler befinder sig (markeret
med rødt på listen).

e. aktivitetsudvalget
Intet at bemærke.
f. cafeteriaudvalget
Det besluttes at dette punkt fremover vil udgå fra
dagsordenen.

70 år......
Ove Kristensen fylder 70 år d. 25. februar 2013. Stort TILLYKKE!

Vi har
hørt.....
....at Karin & Niels Peder har fået en flot samlet
3 plads i FDM – DASU Classic 2012.
i Touring klassen. Stort TILLYKKE med det!
.....at ADAC Tyskland har udtrukket Inge & Troels
Nielsen, som en af tre deltagende Historiske
Team’s. Der har været langt over 300 teams,
som har deltaget i ADAC’s Historiske løb i 2012.
De tre vinder team’s har hver fået et gavebevis
fra Deutsche Bann, der giver en (tur-retur) fri rejse
med DB-Autozug i hele Europa, for 2 personer,
bil og sovekupe .

MARTS
torsdag d. 21. marts

IMK Banko

APRIL
søndag d. 14. april
lørdag d. 27. april
lørdag d. 27. april

IMK Banko
Åbent Hus på Folkeracebanen
DM-afdeling f. Large Scale Off-Road hos IMK

MAJ
onsdag d. 8. maj
fredag d. 24. maj

IMK Bestyrelsesmøde
IMK Banko

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk

