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Kære læser 
 

Velkommen i det nye år – 2016 hvis du skulle 
være i tvivl.  
I IMK sammenhæng blev året skudt i gang med 
årsmøder og bestyrelsesmøde du kan læse mere 
om i dette nummer. Derudover blev den 
traditionsrige årsfest afholdt. Til de som ikke 
deltog, kan jeg afslører at en helt særlig 
tradition blev afsunget i år – se mere længere 
ind i bladet.  Også en velbesøgt klubaften i 
Autogalleriet har været på programmet. Billeder 
fra denne aften findes også i bladet. 
 
God fornøjelse! 
 

Mange hilsner 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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BESTYRELSESMØDE 05-2015  
Tirsdag d. 12. januar kl. 19.00 hos Niels Kristian  

 

Referat:  
1. Godkendelse af referat Referatet er godkendt.  
2. Økonomi  

 Vejforhold/-tilstand fra Brandevej og til klubhuset – Bjarne har talt med Henrik 
Iversen, som i samarbejde med Asger Iversen vil grave muld af, således vandet kan 
løbe fra vejen. Der undersøges hvad der vil være den bedste løsning fremadrettet, så 
der ikke skal lappes år efter år. (Bjarne tager kontakt til Asger.)  

 Kopimaskiner – Kopimaskinen i klubhuset: Kan repareres, og der er fundet dele hertil, 
men hvis ikke den kan stå i et rum som er tørt og med konstant varmere temperatur, 
vil den snart gå i stykker igen. Der arbejdes på at lave et lille isoleret rum i 
dommertårnet, hvor maskinen kan stå. Der kigges nærmere på dette i forbindelse med 
generalforsamling.  

 Årsregnskab 2015 og budget 2016 – Regnskab og budget er klar til at blive fremlagt 
generalforsamlingen.  

3. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)  

 Vores Ikast: Tilbud om optagelse i Tilflytterguiden – Der takkes nej til tilbuddet.  
4. Sportsudvalgene  

a: Banesports-udvalget – Der holdes åbent hus den 23/4. Derudover afholdes der den 
21/5 og 10/9 løb. Den 18/6 afholdes der klubmesterskab. Der afventes DASUs 
støjberegning i forbindelse med baneudvidelse, samt kommunal tilladelse.  
b: OR-udvalget – Der afholdes vintercup og klubrallykursus søndag den 17/1. 
Derudover er der søgt løb den 18/6 (Rallysprint) og 10/9 (Afd. Af minirally syd.)  
c: MRC-udvalget – De kunstgræstæpper som har ligget nede ved MRC er desværre 
hullede og ubrugelige. Derudover har afdelingen fået 200m2 fliser af Ikast-Brande 
kommune.  

5. Øvrige udvalg  
a: Sponsorudvalget – Asger og Gert arbejder ihærdigt videre med at finde nye 
sponsorer.  
b: Bygningsudvalget – Der skal vurderes hvor mange stormskader der er på klubhuset 
og hallen.  
c: Bankoudvalget – Alt går stadig godt.  
d: Klubblad- og hjemmesideudvalget – Allan forsætter som webmaster, og Kim som 
klubbladsredaktør.  
e: Aktivitetsudvalget  

 Klubaftener – Der afholdes klubaftener d. 9/2 og 8/3. Der arbejdes på at finde 
nogle aktiviteter, evt. et virksomhedsbesøg.  

 Årsfest – Der er styr på årsfesten. Der mangler dog folk til at hjælpe med 
opdækning af borde lørdag klokken 10.00.  

f: Cafeteriaudvalget – Intet at berette.  
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6. Årsmøder og generalforsamling  

 Der er afholdt tre gode årsmøder. Alle referater er er at læse på hjemmesiden.  

 Forslag om vedtægtsændring – Der er kommet 4 forslag til vedtægtsændringer.  

 Kontingentforslag – Der stilles forslag til at hæve kontingentet med 50 kr. gældende 
fra januar 2017.  

7. Eventuelt –  
8. Næste møde – tirsdag d. 15/3 klokken 19.00 hos Allan, Ellevej 6, 7442 Engesvang. 

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

Hilsen 
Niels Kr. Højriis 
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NYE IMK MEDLEMMER 
 
 
Claus Allan Nielsen 
Henrik Worm 
Christian Randeris 
Alex Siersbæk 

 
IMK byder velkommen! 
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NYTÅRSLØBET 28. DECEMBER 2015 
Af Niels Peder Rolighed, Team Old Time 

 
Traditionen tro, havde Brøndum og Skjøt 
brygget et godt Orienteringsløb sammen, hvor 
ikke  mindre end 31 deltagere havde fundet til 
Randers denne 3. Juledag  - Flot.  Og lige så 
traditionstro, var der også i år mulighed for at 
prøve at køre O-løb efter de gamle regler ( 1960 
– 1979 ) 

På forbilledlig vis var det i år gjort frivillig om man ville køre det gamle. Der var målkontrol 
for alle klasser i Spangshuse – lige nord for Allingåbro  –  alle rutebøger havde derefter en 
transportside til samlingssted, eller du kunne bladre en side længere frem, flå et tudse-
gammelt løbskort ( 1:50.000 ) ud af rutebogen, og fortsætte med den gamle løbsform på de 
næste 4 sider. Hvis du da ellers kunne finde ud af hvor du befandt dig på det gulnede kort ! 
– Mørket var også faldet på – hvilket ikke gjorde orienteringen lettere. 

Nå, men efter lidt tid kom vi i gang, og syntes selv vi fandt den rigtige rute – det varede dog 
kun indtil vi kom tilbage til klubhuset i Randers. Vi havde smidt 6 skilte på den gamle del. Af 
de 12 deltagende  der var i C-Klassen, havde halvdelen valgt at køre ”Oldtimer” O-Løb.  
Troels og jeg var dog ikke de eneste der havde haft problemer med at finde de rigtige skilte 
– Vores  203 strafp. rakte til en placering som nr. 15 ( af 24 ) 
Tilbage til den ordinære løbsrute, som havde start i Fausing – Øst for Randers.  Ruten 
foregik i store træk, rundt om og i Allingåbro. Nogle af stednavnene var Mamrelund, 
Gammel Estrup, Lundby, Bode og Spangshuse – Et område med masser af små ”listige” 
veje, hvoraf en enkelt ”græsvej” ikke kunne klare presset og alt det vand der var kommet i 
dagene op til løbet.  En sjov detalje, var et håndtegnet kortudklip i 1:5000 vest for Bode, 
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hvor noget så specielt som en Drag Racing Motorcykel Klub holdt til på en gård, hvor der ud 
over Gården med tilhørende Hytteby og areal til Camping, også var en lille skovtrekant – 
fyldt med veje.  På dette lille kortudklip, som startede og sluttede med en opgiven 
tidskontrol og sluttede med en ”hemmelig” tidskontrol, havde vi i C-Klassen ikke mindre 
end 21 tilhørende tekstordrelinier.  Køretiden var 9 min. Og vi scorede 14 skilte her.  
Behøver jeg at nævne, at ”trafikken” var rimelig tæt ? 
Det var i øvrigt også her den bundløse stump græsvej befandt sig. Troels var dog klog nok til 
ikke at sende den tunge Toyota Avensis Disel ud på gyngende grund. 
I mål var på Gl. Hobrovej, var den varme mad klar og flertallet af deltagere var vel 
ankommet og godt i gang med at fortære den. Vi var nogle af de sidst ankomne, hvilket dog 
ikke forhindrede os i at få noget af den varme mørbradgryde (UHMM) eller i at snuppe 
førstepladsen i C-Klassen  med 54 Strafp. 
Et af de andre IMK-Hold – Brian og Bente Nielsen, som heller ikke plejer at køre sammen, 
havde ellers meddelt inden start – ”vi er kun kommet for at gi´ Jer noget modstand i C-
klassen” – Det rakte så til en 4.Plads  med 118 Strafp. 
Det sidste IMK-Hold – Harald og Svend Erik deltog i 
M&A Klassen og scorede en flot 2. Plads her.  
Til gengæld tog de 1. pladsen ( af 24 deltagere ) i 
Oldtimer-delen  - Flot. 
 
Der er ikke præmier i løbet – og der køres kun for sjov 
og om æren, med mindre man da kommer fra en af 
de klubber der kører med i Den Jyske Sekskant 
Turnering. Nytårsløbet er altid sidste afdeling, og der 
uddeles præmier til turneringsvinderene. 
Det med ingen præmier i selve løbet passer i øvrigt 
ikke helt: Der uddeles nemlig en fin købmandskurv, til 
det hold der er kommet tættest på det antal 
strafpoint de, inden start, gættede på de ville slutte 
med i mål. Og så var der en lignende købmandskurv 
til det mandskab der havde færrest strafpoint i 
”Oldtimer” O-Løb´s delen. 
Det var så Harald og Svend Erik, som før nævnt. 

 

 
 
 
 
 

Godt Nytår 
Vi ses i 2016 
Team Old Time / Niels Peder 
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REFERAT AF ÅRSMØDE I O/R-
AFDELINGEN  
D. 6. januar 2016 
 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent (samt referent) 
2. Året der gik 
3. Økonomi 
4. År 2016 
5. Valg af udvalgsmedlemmer  
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen 
7. Evt.  
 
1. Jan Søndergaard blev valgt som dirigent og Helle Brill som referent. 
 
2. Bjarne Nielsen berettede om året der gik. 
OR-udvalgets årsberetning 2015. 
 
Året startede traditionelt med Vintercuppen. Klubbens Opel Astra var blevet skiftet ud med 
en BMW Compact importeret fra Sjælland. 1.afdeling blev kørt på Herning Kommunes 
Genbrugsplads på Mørupvej. 8 mandskaber var der på deltagerlisten og med koncentreret 
kørsel blev Nicolai Jensen & Michael Olesen vinder af første afdeling.  
 
2. afdeling af Vintercuppen blev kørt i Sdr. Felding og Borris. 7 kørere var tilmeldt, men løbet 
var tæt på at slutte før det var kommet rigtigt i gang. Allerede på første prøve var der en 
deltager som kørte over evne og bilen ramte en container med fronten. Trods omfattende 
skader lykkedes det ved flere køreres fælles hjælp, at få rettet bilen så meget, at der kunne 
komme en køler i fra en Mazda og løbet kunne genoptages. Efter 7 prøver var det Harald 
Søndergaard & Patrick Clausen der løb af med sejren. 
Den samlede vinder af Vintercuppen blev Anders Clausen & Patrick Clausen i kraft af 2. 
pladser i begge afdelinger. 
 
Juni måned var der Landbobanken Rallysprint i Sdr. Vium. Et velafprøvet koncept, hvor hele 
byen deltager både før, under og efter arrangementet. Prøvestrækningen er der ikke ændret 
på de sidste tre år – med en blanding af både asfalt og grus, har en 4wd klare fordele og Tage 
Meldgaard & Christina Lindgaard i Mitsubishi Evo-X, løb af med sejren. 
Om aftenen have Boiskov tændt op i grillen til After-sprint-party. 
 
I foråret skulle OR depotet gøres færdigt, med et halvtag mellem containerne, så begge 
trailere kunne holde tørt. For ikke at gøre noget forkert, forhørte vi os hos kommunen om der 
skulle ansøges om noget, når det nu kun drejede sig om et par containere uden noget 
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fundament. Til vores overraskelse blev det meget omstændeligt. Faktisk kunne det slet ikke 
tillades når det lå i landzone og ”bygningerne” ikke skulle placeres op ad eksisterende 
bygninger. Det lykkedes dog at få Teknik og Miljøudvalget overbevist om nødvendigheden af 
placeringen og der blev givet en dispensation, som så skulle i offentlig høring. Hen på 
efteråret faldt det hele så på plads og der blev givet en byggetilladelse og forhåbentlig inden 
længe vil depotet blive klar til brug.  
 
Klubmesterskabet i klubrally var planlagt til at skulle køres over to afdelinger og sammen 
med HAMK, som skulle lave første afdeling før sommerferien. Problemer med at skaffe 
lodsejertilladelser bevirkede at datoen blev skubbet og først i oktober lykkedes det. Kun 3 
IMK mandskaber deltog og Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang vandt løbet. 
Anden afdeling af klubmesterskabet skulle have været kørt i IMK, men også her var der 
problemer med at skaffe lodsejertilladelsen og OR-udvalget besluttede på grund af det 
fremskredne tidspunkt at aflyse og lade resultatet fra 1. afdeling være det endelige resultat 
af klubmesterskabet. 
 
2015 var året hvor IMK kom med i Mini Rally Syd turneringen, men ikke som løbsarrangør i 
dette år. Derimod leverede klubben hjælpere og officials til de fleste afdelinger. 
At skaffe officials nok til rallyarrangementerne rundt omkring, er en kæmpeopgave og den 
har Torben Nielsen igen i 2015 stået for. Udover de nævnte løb har der blandt andet også 
været officials til DM Rally, i både Hobro og Kjellerup.  
Selvom det hver gang – nogen gange i sidste øjeblik - er lykkedes at skaffe de nødvendige 
officials, ville det være rart om alle aktive kørere ville tage del i opgaven. Når man kigger på 
officiallisterne fra de forskellige løb, er der mange navne som ikke er aktive rallykørere, 
nogen er endog ikke engang medlem i IMK. Hvis alle licensindehavere ville bruge ligeså 
meget tid på at være official som på at køre, ville der ikke være mangel på officials. 
 
IMK´s kørere har opnået mange flotte resultater i årets løb: 
 

O-løb: NEZ, DM og JFM   
Klasse M: Harald Søndergaard & Jan Søndergaard: 3 x 

Sølv 
   

Klubrally – JFM:   

Klasse 0: Thorben Nielsen & Ditte Kammersgaard Guld 
Klasse 3: Thorben Nielsen & Harald Søndergaard Bronz

e 
Klasse 4: Poul Juhl-Godballe & Hanne Juhl-Godballe Bronz

e 
   

Holdmesterskabet: IMK Sølv 
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Rallysprint:    
Yokohamamesterskab 
Vest: 

  

Holdturnering: IMK 2.pl 

Klasse 4: Morten Bysted & Dennis Christiansen 3.pl 
Klasse 6: Erik Høg & Carsten Rehmejer 3.pl  

Klasse 8: Thorben Nielsen & Kåre Nielsen 1.pl 

Yokohamamesterskab Øst:   
Holdturnering: IMK 3.pl 

Klasse 8: Nicolai Jensen & Oliver Saust 1.pl 
   

Micro Rally Cup: Nicolai Jensen & Oliver Saust 1.pl 

 Thorben Nielsen & Kåre Nielsen 2.pl 
   

Minirally :    
DASU-Mesterskab, klasse 1 Nicolai Jensen & Oliver Saust 1.pl 

Mini Rally Syd, klasse 1: Nicolai Jensen & Oliver Saust 2.pl 
   

IMK’s Vintercup: Anders Clausen & Patrick Clausen  

   
IMK’s klubmesterskab I 
Klubrally 

Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang  

   

 
Tillykke til præmietagerne. 
 
OR-udvalget takker alle for indsatsen i 2015 og håber på fortsat opbakning i 2016. 
 
3. Helle Brill fremlagde regnskabet som viste et underskud på kr. 14.807,62. Der var 
budgetteret med et underskud på kr. 10.550,00, men det blev desværre lidt større, da det 
har kostet lidt penge (forplejning og kørsels godtgørelse), at hjælpe et par af de andre 
klubber som officials. 
 
Regnskabet blev godkendt.  
 

4. Der blev igen i år, snakket om hvordan man får flere deltagere til klubmesterskabet, 
flere ting kom op, så nu har udvalgsmedlemmerne noget planlægge ud fra. 
 

Følgende løb mm er p.t. planlagt: vintercup 17.01, klubrally kursus 20.03, åbenhus 
Nørrelundbanen 23.04, NEZ løb 29.04, rally i Sdr. Vium 18.06 og mini rally MRS 10.09.  
 

Depotet skal færdig gøres. 
 

Følgende steder skal vi komme med officials i år, mod at de hjælper os med MRS, Rally 
sprint Horsens 14.05.16, MRS Give 08.10.16 og DM Kjellerup 22.10.16. 
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Der bliver indkaldes til møde i slut feb. hvor løbsledelse vælges til MRS, og diverse opgaver 
skal uddelegeres.  
 
5. Følgende blev valgt:  

Bjarne Nielsen  
Anders Clausen  
Kenneth Rønholm  
Søren Skov  
Henrik Iversen 

 
6. Anders Clausen blev valgt som udvalgsmedlem til bestyrelsen. 
 
7. Alle fortalte lidt om hvad, de sportsligt, har tænkt sig at køre/lave i 2015.  
Under kaffen blev der ”summet” om div. 
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GENERALFORSAMLING 2016 
Torsdag d. 21. Januar 2016, kl. 19.00 
 
1. Valg af dirigent:  
Dirigent Jan Søndergaard kan fastslå at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 
 
2. Formanden aflægger beretning: 

Mens der i foregående år har været en del udskiftning og fravær i bestyrelsen, har 2015 
været et meget stabilt år. Alle har deltaget aktivt i møderne og bestyrelsesarbejdet er 
foregået i en god og konstruktiv tone. Samarbejdsviljen har været stor og man har givet sig 
tid til at lytte til hinandens synspunkter – en egenskab der er nødvendig, når man skal have 
en klub med tre sportsafdelinger til at nå frem til løsninger, der både tilgodeser den enkelte 
afdeling og samtidig er i hele klubbens interesse.  
 
I de sportslige udvalg arbejder alle tre afdelinger med hver deres opgaver. En detaljeret 
gennemgang af hver afdelings årsrapport vil jeg undlade, idet de har været fremført på 
årsmøderne og referaterne der fra kan læses på klubbens hjemmeside. Der er dog enkelte 
emner jeg vil nævne: 
I baneafdelingen er man kommet langt med planerne om at ændre på baneforløbet, så 
banen bliver både længere og mere spændende at køre på. Skitserne har længe været klar 
og planen for den praktiske udførelse er også langt fremme, men som sædvanligt kan man 
næsten sige, er der også lovmæssige krav der skal opfyldes. Så snart baneforløbet ændres, 
skal der blandt andet nye støjberegninger til og det er krævende - såvel tidsmæssigt som 
økonomisk. Derefter skal det praktiske arbejde udføres og efterfølgende skal banen 
godkendes sikkerhedsmæssigt. Om det alt sammen kan nås inden sæsonstart er nok 
tvivlsomt, men ellers sker det forhåbentlig i løbet af året.  
 
MRC afdelingen er stadig i gang med opbygningen af kunstgræsbanen. Samtidig er der 
gang i forbedringen af kørerfaciliteterne. 
Organisatorisk er MRC sportens fremtid stadig uvis. Som bekendt køres der med 
radiostyrede biler i 2 andre unioner end DASU. I 2014 havde DASUs MRC udvalg mere eller 
mindre givet op og alle troede vist at MRC sporten ville lukke i DASU regi. Det skete ikke – 
repræsentantskabet besluttede noget andet og de daværende 70 DASU-MRC medlemmer i 
2014 er vokset til omkring 110 medlemmer i 2015.  
Der arbejdes stadig på at samle MRC sporten i en union, men det er ikke nogen let opgave 
og intet tyder på at det kommer til at ske i den nærmeste fremtid.  
I DASU skulle der have været afholdt 2 MRC løb i 2015, men begge blev aflyst. Der hvor der 
er flest deltagere, er i DMSU og hvis vi ønsker løbsaktivitet på banen, er det mest 
sandsynligt, at det skal foregå i det regi. Ingen kan være interesseret i at MRC afdelingen i 
endnu et år skal nøjes med kun at kunne træne på banen. 
 
OR afdelingen har også været i gang med byggeaktiviteter. Pladsmangel i både MRC og OR 
afdelingerne endte med at der blev købt 2 stk. 40 fods containere, som skulle stilles med lidt 
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afstand og laves en overdækning over. Umiddelbart en nem og hurtig udført opgave. For at 
være på den sikre side forhørte vi os hos kommunen, om det var noget vi blot skulle 
meddele eller hvordan vi skulle forholde os. Vi blev hurtigt klogere – det var ikke spor 
simpelt – faktisk kunne det slet ikke lade sig gøre. Det ville kræve en landzonetilladelse, som 
ikke kunne gives, idet det var i strid med Planloven. Eneste mulighed ville være hvis Teknik- 
og Miljøudvalget ville give en dispensation. Med lidt forarbejde og efter nogle måneders 
venten, med offentlig høringsperiode, lykkedes det at opnå dispensationen og arbejdet kan 
nu gøres færdigt. 
 
Økonomisk har 2015 igen været et godt år, men det vil kassereren komme nærmere ind på. 
En af de store bidragsydere er som sædvanligt bankospillene i Herning. Der er forsøgt at 
ændre på spiltyperne og det ser ud til at spillerne har taget godt imod ændringerne, så de 
fleste spil giver nu oftest overskud.  
Spilleautomaterne samme sted: Allerede sidste år var der tale om at Folketinget ville ændre 
på reglerne for overskudsdeling og det er nu godt på vej. I 2016 og 2017 er der en 
overgangsordning, hvor overskuddet fra spillehallerne overføres til en pulje der 
administreres af Skat. Her fra kan de foreninger der tidligere har fået del i overskuddet nu 
kan ansøge om at få del i midlerne. Så vidt vi kan udlede af bekendtgørelsen, skulle IMK 
fortsat være berettiget til det. Hvad der kommer til at ske efter 2017 er uvist, idet der endnu 
ikke lovgivet på området. 
Forhåbentlig kan vi stadig kalkulere med en indtægt fra bankospil og spillemaskinerne, for 
ellers vil der blive behov for at ændre væsentligt i vores budget fremover. 
 
Vi kommer ikke udenom at motorsport er en dyr sport og både udøvere og arrangører er 
afhængige af sponsorindtægter. I DASU har man i flere år oplevet medlemstilbagegang, 
blandt andet forårsaget af den økonomiske krise. I IMK har vi i 2015 også konstateret et lille 
medlemsfald (fra 128 til 120) – hvor det ellers har ligget stabilt på ca. 130 medlemmer de 
seneste tre år. 
For at tiltrække nye aktive, har DASU har forsøgt sig med et prøvemedlemsskab der gælder i 
3 måneder. For klubberne har det hidtil været gratis at oprette prøvemedlemmer.  
Fastholdelse af eksisterende medlemmer har der også været fokus på. Derfor er der på det 
seneste repræsentantskabsmøde blevet reduceret i antallet af forskellige medlemsskaber, 
særligt med fokus på at de frivillige hjælpere – officials – skulle have et billigere medlemskab.  
Vi tror det er et skridt i den rigtige retning og håber det kan være med til at stoppe 
medlemstilbagegangen.  
Samtidig skal vi i klubberne sørge for at der er nogle gode arrangementer og det er et sted 
hvor medlemmerne synes det er rart at komme. Klubaftener er blot et af midlerne, men det 
kræver også noget af medlemmerne – nemlig at de møder op når der sker noget, for ellers 
ebber det hele ligeså stille ud igen. 
Vi skal også blive bedre til at gøre offentligheden opmærksom på, at vi som klub er der og vi 
har nogle gode tilbud. Når vi kigger indad må vi indrømme, at vi ikke får lavet de 
pressemeddelelser vi burde efter vores arrangementer i klubben. Vi mangler en PR chef som 
den drivende kraft, så hvis der er nogen der har mod på opgaven eller kender I nogen der 
har lyst, hører vi meget gerne nærmere. 
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”Vores Ikast” er en sammenslutning af foreninger, butikker og virksomheder i Ikast-
området. IMK er blevet indmeldt i foreningen, som afholder forskellige arrangementer, 
markedsdage osv. Formålet er at klubben ved forskellige lejligheder kan gøre opmærksom 
på sin eksistens og de tilbud klubben kan tilbyde. Igen kræver det medlemmernes 
opbakning, for det er dem der skal være klubbens ansigt udadtil. Vi håber medlemmerne er 
klar til det. 
 
IMKs medlemmer er meget aktive deltagere/kørere i løb i både ind- og udland. I referaterne 
fra årsmøderne kan man læse lange lister over de mange flotte resultater der er opnået. 
Stort tillykke med resultaterne. 
 
Resultater skabes der også andre steder – nemlig i og omkring klubben – af de mange der 
yder en indsats for IMK. Det største aktiv vi har, er uden tvivl den frivillige arbejdskraft. 
Derfor skal der lyde en stor tak til de mange der er med til at skabe de gode resultater i IMK. 

 
Der er ingen kommentarer til beretningen. 
 
3. Kasseren fremlægger revideret driftsregnskab og status: 
Der er ingen kommentar til regnskabet. 
 
4. Fastsættelse af kontingent: 
Generalforsamlingen vedtager at behandle indkomne forslag før fastsættelse og 
kontingent og fremlæggelse af budget. 
 
Der tales omkring forskellige konstellationer af evt. hævelse af medlemsskaber. 
 
Bestyrelsen foreslår at  prisen på et medlemskab lige nu ikke ændres. Bestyrelsen vil i 
løbet af 2016 arbejde med priserne på de forskellige medlemsskaber til 2017.  
 
Dette vedtages. 
 
5. Fremlæggelse af budget: 
Kommentarer til budget: 
Alarm: Grunden til at der er afsat så meget til alarm, er at der skal opsættes et nyt system. 
Tilskud til diverse afdelinger: Bane afdelingen har søgt til omlægning af banen. OR 
afdelingen har sidste år sat byggeriet i stå, og derfor ikke brugt det beløb der var afsat til 
dem sidste år. MRC afdelingen har søgt om penge til nyt kunstgræs. 
 
Budgettet godkendes. 
 
6. Indkomne forslag: 
Forslag 1 og 2: Der stemmes enstemmigt for en ændring af vedtægternes § 2 og 12 
således at teksten fremover vil lyde sådan:   
Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening for at varetage fælles 
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interesser og arbejde for:  
at drive motorsport og afholde instruktions kursus i forbindelse hermed samt at skabe 
større forståelse for denne sport.  
at arrangere møder med instruktive foredrag, film o.l.  
at forhandle med myndigheder og foreninger til gavn for klubben.  
at samarbejde med andre motorklubber enten direkte eller indirekte gennem medlemskab 
af Dansk Automobil Sports Union. MRC afdelingen kan have medlemsskab af én eller 
flere Unioner.  
Og: 
Foreningen er tilsluttet Dansk Automobil Sports Union (DASU), hvilket medlemskab kun 
kan opløses af en generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Dog 
kan MRC afdelingen også have medlemskab af andre Unioner.  
Alle foreningens motorsportsarrangementer køres efter de til enhver tid gældende 
løbsreglementer og køreregler, som er vedtaget af DASU, for MRC afdelingens 
vedkommende, den Union som arrangementet afholdes under.  
 
 
Forslag 3: Der stemmes enstemmigt for en ændring af vedtægternes § 4 således at teksten 
fremover vil lyde:  
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og træder i kraft med det 
samme. 
Kontingentet betales forud og beløbet er gældende indtil næste ordinære 
generalforsamling.  
Hvis generalforsamlingen vedtager en ændring af kontingentet, vil der ikke finde en 
efterregulering sted for dem, der har betalt inden generalforsamlingen. 
Et medlemsskab er ens gyldig, uanset om det er betalt før eller efter 
generalforsamlingen. 
Intet medlem kan få udstedt licens, få lov at starte i noget løb eller deltage i noget andet 
arrangement, forinden kontingent er betalt.   
 
 
Forslag 4: Der stemmes enstemmigt for en ændring af vedtægternes § 9 således at teksten 
fremover vil lyde: 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  
Ordinær generalforsamling afholdes med mindst 14 dages varsel.  
Indkaldelsen skal angive dagsorden, der altid skal indeholde følgende punkter.  
1. Valg af dirigent.  
2. Formanden aflægger beretning.  
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.  
4. Fastsættelse af kontingent.  
5. Fremlæggelse af budget  
6. Indkomne forslag.  
7. Valg af bestyrelse:  
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse om de 3 af 



 

 16 

sportsgrenene valgte til bestyrelsen  
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.  
9. Eventuelt.  
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.  
Frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen er 8 dage.  
Under eventuelt kan behandles spørgsmål, som vedrører foreningen direkte eller indirekte.  
For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal kontingentet være betalt 
inden generalforsamlingen starter. 
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen vedtager skriftlig 
afstemning.  
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal dog altid benyttes skriftlig afstemning.  
Almindelig stemmeflerhed er gældende undtagen ved afstemninger om sager vedrørende 
§10, §11 og §12.  
Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indkalde og skal indkalde, når mindst 1/3 
af medlemmerne anmoder herom. 
 
7. Valg af bestyrelse: (2 medlemmer, og 2 suppleanter.) 
På valg er Rasmus Vendelbo og Sabine Rosenlund. Ingen modtager genvalg. 
 
Inger Marie Pedersen og Asger Iversen vælges til bestyrelsen. 
 
Som suppleanter vælges: Hans-Arne Geertsen (1. Suppleant) Gert Kjeldsen (2. Suppleant.) 
 
Repræsentanter fra sportsudvalgene: 
Fra Bane afdelingen: Allan Jensen 
Fra MRC afdelingen: Kim Krogh 
Fra OR afdelingen: Anders Clausen 
 
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: 
Jan Søndergaard og Sabine Rosenlund vælges som revisorer, Harald Søndergaard vælges 
som suppleant. 
 
9. Eventuelt: 
Inger Marie informerer om at der fremover, med stor sandsynlighed, ikke vil komme et 
ligeså stort overskud fra banko/spilleautomater som førhen, grundet nye regler omkring 
udlodning af overskuddet fra spillehaller.  
 
NK Vil gerne takke Bente Nielsen, Helle Brill og Henrik Elleskov, for deres store 
engagement i forbindelse med regnskabsføring. 
 
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejdsindsats i 
bestyrelsen. 
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IMK PROFILTØJ 
Af Niels Kr. Højriis 
 
Vi har fået mulighed for at tilbyde jakker og t-shirts med klublogo til vores medlemmer. 
Begge er sort med rødt logo på venstre bryst. Prisen findes ved billeder. Bestilling til mig på 
kasserer@imk.dk eller 40145203. Husk at angive størrelse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT AF ÅRSMØDE I FR-
AFDELINGEN 
D. 5 januar 2016 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Året der gik 
3. Økonomi 
4. År 2016 
5. Valg af udvalgsmedlemmer 
6. Valg af bestyrelsesrep. 
7. Evt. 
 

1. 
Bjarne Nielsen blev valgt. 

T-shirt (bemærk logo er klippet ind på billedet) 
Pris: 150,00 kr. 
 
Jakke 
Pris: 400,00 kr. 

mailto:kasserer@imk.dk
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2. 
Allan bød de fremmødte velkommen. 
Der blev kørt to publikumsløb og et klubmestersaksløb i 2015.  
 

Resultater Cup m.m.  ( top 10 ) 
DM Crosskart kl. 125 ccm. 
Simon Sørensen      4. pl.  
Sofie Sørensen        7. pl. 
 

DM Crosskart kl. 250 ccm. 
Mike Sørensen       2. pl. 
 

Rallycross Super 2000 
Mads Kristensen      5. pl. 
Rasmus Vendelbo    7. pl. 
Rasmus fik årets fair fighter pokal 
 

Folkerace Ladies Cup 
Charlotte Brejnbjerg   7. pl. 
Laila Olesen               8. pl. 
 

Folkerace  U-16 Cup 
Mathias Thomasen   2. pl. 
Kristian Grewy           9. pl. 
 

Folkerace  U-18 Cup 
Caroline Grewy        6. pl. 
 

Folkerace KL. 1 Cup 
Andreas Pleth         10. pl. 
 

I holdturneringen, i Folkerace, blev det til en flot 3. plads. 
Ladies: Motorsportsfestival Champ. 
 

Folkerace Klubmestre 2014. 
Kl. 1.     Kl. 2 
Dennis Pedersen   Rasmus Vendelbo 
 

Vedr. afvikling af løbene er der kun kommet positive tilkendegivelser fra alle sider. 
Allan efterlyser folk til at tage sig af vedligeholdelse af banen og andre gøremål inden løb. 
     

3. 
Niels Kr. Højriis fremlagde regnskabet, som viste et pænt overskud. Regnskabet blev 
godkendt. 
 

4. 
Der er planlagt 2 publikumsløb, åbent hus og klubmesterskab i 2016. 
Datoer for de 2 åbne løb er 23 april ( FR cup kl.1 og 2 )og 10 september (Crosskat-Ladies-



   

19 

U18 og U16 cup ).   
Åbent hus er 23 april.  
Klubmesterskabet køres lørdag d. 18 juni 
Planerne vedr. ændring af baneforløbet skrider langsomt frem. Forløbet er tegnet og DASU 
regner på evt. ændring af støj, som Ikast-Brande Kommune kræver. 
Gert har kontakt til kommunen og firmaer om levering og godkendelse af materialer til 
banen. 
Gert og Asger arbejder videre med sagen. 
 

5. 
Følgende blev valgt: 
Allan Jensen   
Bent Kristensen 
Asger Vendelbo 
Dennis Pedersen 
Rasmus Vendelbo 
 

Supp.: 
Steen Jensen 
Niels Kr. Højriis 
 

6. 

Allan Jensen blev valgt. 
   

7. 
Tegning af det nye baneforløb blev drøftet. 
Derud over blev der snakket om løst og fast, som ikke er nemt at genfortælle, da der blev 
snakket på kryds og tværs. 
Henrik Thomasen tilbød at være tovholder på klipning af græs, i depotet og på volde, hvilket 
selvfølgelig blev modtaget med tak. 
 

Ref.: Niels Kr. Højriis 
  

Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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GRATIS KLUBRALLYKURSUS 
Af Bjarne Nielsen 

 

 

 

 

 

 
Gratis klubrallykursus 

 
 

Søndag den 20. marts 
 
Er det nu du skal prøve kræfter med rallysporten - helt gratis ? 
 
Ikast Motorklub afholder klubrallykursus. Vi starter kl 09.00 i IMK’s klubhus ved Nørlundbanen - hvor der 
vil være lidt teori omkring reglerne for klubrally mm. 
Derefter kører vi til et lukket område i nærheden, hvor I vil komme til at prøve kræfter med en rigtig 
klubrallyprøve. 
Prøven kan gennemkøres så mange gange som I ønsker.  
 
Kurset er gratis, og kravene for at deltage er:  

 En indregistreret bil  
 2 styrthjelme, kan også lånes i klubben 
 En 1. kører med gyldigt kørekort  
 En 2. kører der er min. 14 år.  
 Kuglepen evt. skrive-underlag 

 
Når kurset er gennemført og scorekortet (teori-bevis) er udfyldt, kan der købes en klubrallylicens, 
hvorefter der er mulighed for at køre klubrally over hele landet.   

 
Tilmelding er nødvendig og kan ske på mail: rosenlund@profibermail.dk 
Eller på tlf.: 2763 9005 
 

Tilmeldingsfristen er fredag den 18. marts, men tilmeld Jer gerne før. 

 
Har I spørgsmål forinden - så ring eller skriv. 

  

mailto:rosenlund@profibermail.dk
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REFERAT AF ÅRSMØDE I MRC-
AFDELINGEN 
d. 7 januar 2016 

 
Dagsorden : 
1. Valg af dirigent 
2. Året der gik 
3. Økonomi 
4. År 2016 
5. Valg af udvalgsmedlemmer 
6. Valg af rep. til bestyrelsen 
7. Evt. 
 
1. 
Følgende blev valgt: 

 Kim Nygaard Krogh 
 
2. 
Kim bød de fremmødte velkommen.  ( Formand Morten var forhindret ) 
Vi har ikke kørt løb i IMK i 2015, da vi har lagt vores energi i den nye kunstgræsbane og da 
der ikke blandt kørerne i de forskellige klubber var interesse for at køre DASU løb. DASU's 
to løb i 2015 blev ikke gennemført. Dermed har vi som forventet heller ikke haft nogen 
indtægter. Der blev til gengæld kørt 8 løb i DMSU regi.  
Tilskuddet som vi fik, fra moderklubben, er brugt og det har gjort stor gavn. Der er bl.a. 
indkøbt tælleanlæg, diverse brædder, skruer, træplader, el-materiel og lamper. 
Der er bl.a. arbejdet videre på kunstgræsbanen, fastlagt lidt af det kommende banelayout, 
bygget en skillevæg i køretårnet, isat vindue i køretårnet, udvidet fliseareal og opstillet 
mandskabscontainere.  
Derudover er der kommet mulighed for medlemskab af både DASU og DMSU, såfremt at 
det godkendes på den kommende generalforsamling i IMK. 
 
3. 
Henrik Elleskov fremlagde regnskabet, som resulterede i et meget lille overskud. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. 
Der mangler stadig ca. 500 m2 kunstgræs for at banen kan komme op på 300 m. i 
længden. Dette skal forsøges skaffet. 
Banelayoutet skal ligges endeligt fast og udlægges. 
Opsætning af lys ved køretårn og på banen. Dette kan udvide sæsonen ind i 
vinterhalvåret. 
Afholdelse af løb: 
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Der ansøgt om afholdelse af et DASU løb, som formodentlig bliver d. 27.8.2016. 
Såfremt det på generalforsamlingen vedtages, at vi også kan melde os ind i DMSU, har vi 
fået lovning på afholdelse af to løb, 11-12.6. 2016 og 13-14.8. 2016. 
 
5. 
Følgende blev valgt: 

 Kim Nygaard Krogh 

 Hans-Arne Gertsen 

 Henrik Elleskov 

 Torben Svenningsen 

 Christian Williams 
 
Følgende suppleant blev valgt: 

 Henrik Worm 
 
6. 
Følgende blev valgt: 

 Kim Nygaard Krogh 
 
7. 
Her opgiver jeg at referere de mange samtaler, der gik på kryds og tværs. 
Det var dog alt sammen meget konstruktivt og i god tone. 
 

MOTORSPORT FOR HYGGENS 
SKYLD 
Spændende artikel på Jyllands Postens hjemmeside 
 
Jyllands Posten har skrevet en spændende artikel om historisk motorsport – for hyggens 
skyld. Læs den her: www.kortlink.dk/khza 
 
  

http://kortlink.dk/khza
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BILLEDER FRA ÅRSFEST 
D. 30 januar 2016 
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Modtager af Peder Brøchners mindepokal: Gert Kjeldsen 
Modtagere af Jens Hansens ærespokal: Inger Marie og Svend Pedersen 
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KLUBAFTEN – AUTO GALLERIET 
D. 8 februar 2016  
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MÆRKEDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BANKO/BINGOKALENDER 2016 
 

Banko:   Bingo: 
Banko 23 Feb           Bingo 16 Mar 
Banko 7 Apr   Bingo 27 Maj 
Banko 12 Jun  Bingo 11 Jun 
Banko 30 Aug  Bingo 14 Sep 
Banko 13 Okt  Bingo 11 Nov 
Banko 11 Dec   

         

Fødselsdage 
 

20 år 
Kasper Guldhammer Nielsen     12. April 
 

40 år 
Charlotte Jørgensen      14. Marts 
 
50 år 
Erik Høg        28. Februar 
 
70 år 
Peder Lauridsen       19. April 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 



 

 28 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KALENDEREN 
Februar 

Tirsdag d. 23  HBC Banko 

 

Marts 

Tirsdag d. 8  Klubaften 
Onsdag d. 16  Bingo 
Søndag d. 20  Klubrally kursus 
 

April 

Torsdag d. 7  HBC Banko 
Lørdag d. 23  Åbent hus 

 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 
 

http://www/

