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Fra Redaktøren…
Kære læser

Bestyrelse:
Bjarne Nielsen (formand) Tlf. 27639005
formand@imk.dk
Niels Kr. Højriis (kasserer) Tlf. 40145203
kasserer@imk.dk
Asger Iversen (sekretær) Tlf. 40212421
al@sport.tdcadsl.dk
Inger Marie Pedersen Tlf. 22973534
Imp310562@gmail.com
Anders Clausen (OR) Tlf. 40631206
helleoganders@aiac-racing.dk
Allan Jensen (B) Tlf. 23725014
baneudvalg@imk.dk
Kim Nygaard Krogh (MRC) Tlf. 30820182
nygaardkrogh@hotmail.com

Så er der et nyt klubblad i postkassen – den
digitale for de fleste.  Denne gang er der en
del billeder fra forskellige events som IMK har
været en del af. Til gengæld har vi sparet lidt på
teksten, så den er ”let fordøjelig” når
forårsklargøringen af bilerne står på.
Rigtig god læselyst!
Mange hilsner
Redaktør, Kim Højriis
klubblad@imk.dk
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Forside
IMK til forårsmesse i Ikast (flere billeder i
bladet)
Foto: Asger Vendelbo
DEADLINE
Deadline til næste nummer af
Kilometerstenen er 1. juni 2016
Næste nummer udkommer medio juni 2016

OR-UDVALGSMØDE 01-2016
D. 1. marts kl 19 hos Bjarne
Deltagere: Bjarne, Anders, Henrik, Søren og Kenneth
Referat: Kenneth.
Dagsorden:
1: Godkendelse af referat
 Godkendt.
2: Konstituering
 Formand Bjarne. Regnskab Anders og sekretær Kenneth
3: Siden sidste møde
 Vintercup 1 forløb godt der var 9 deltager.
4: Kommende aktiviteter
 Forårsmesse 6.marts, Henrik har næsten styr på de folk der skal udstille
biler. Og koordiner med Niels Kristian.
 Vintercup 2 & klubrallykursus 20.marts, tilladelsen fra politiet er kommet.
 Åbent hus på Nørlund-banen d.23/4 udvalget vil gerne have to biler udstillet
Søren har tilbudt og komme med Peugeot, Henrik kontakter Harald til om han
vil have Subaruen udstillet. Bjarne vil lave en ansøgning så vi har mulighed
for og køre på banen.
 NEZ i Bil-o 2016, fredagsløbet d. 29/4 Jan Søndergaard har spurgt til om
udvalget have forslag til start sted, udvalget har forslået Bjarne Nielsen
Herning og STS Ikast.
 Prøvemandskab til Horsens pinselørdag d.14/5 Anders vil høre Torben
(Sivsko) Nielsen om han vil stå for bemanding i forbindelse med løbene igen i
år. Kenneth er prøve chef.
 Sdr. Vium d. 18/6 som i år er 10 gang.
 MRS3 d.10/9. Bjarne har en aftale med ddt transport firma i Jøllund, om de
ville være interesseret i og være hovede sponsor. Der skal også findes prøve
område og lodsejer tilladelser skal hentes, udvalget vil inviter medlemmer til
og komme med forslag til områder, i forbindelse med vores klubaften 8 marts.
Bjarne vil sender mail til O&R medlemmerne.
 Klubmesterskab 17 april eller 5 juni Henrik vil høre Quest til om han vil søge
tilladelser til løbet. Bjarne vil høre Horsens om de laver et løb efter
sommerferien.
5: Materiel
 Nyt depot: Færdiggørelse af tag, sider og låge. Strøm. Indretning. Anders og
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Henrik finder en dato omkring påske. Dem der har interesse i og hjælpe kan
kontakte Henrik så han ved, hvor mange stjerneskud han skal bestille.
 Gennemgang og mærkning af materiel vil blive opdateret når reol m.m. Er på
plads i containeren.
 Trailere: Indretning af Boogie traileren er ok, den lille trailer vil blive indrettet
samtid som container og mærkning af materialer.
 Logo på pavillon Henrik følger op.
6: Økonomi
 Omkostninger til BMWen er ikke i O&Rs budget for 2016.
7: Eventuelt
 Officialkursus 363/364 Anders og Henrik har været på kursus, Asger kunne
ikke denne dag DASU vil kigge på om han kan få en dispensation
 Officialkursus 373 Per Mikkelsen er interesseret. Henrik vil spørge Harald
Søndergaard om han har interesset.
8: Næste møde
 3 Maj hos Henrik.
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NYE IMK MEDLEMMER
Thomas Kim Andersen
Christina Lindgaard Sørensen
Ann H. Pedersen
Emil Frøstrup Christensen
Frederik Svendsen
Jan Bilberg
Dan Eriksen
Allan Baltzer Aaes
Brian Madsen
Cecilie Madsen

IMK byder velkommen!
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TESTMULIGHED AF RALLYBIL
Af Bjarne Nielsen
Lørdag den 23. april er der Åbent Hus i IMK, med aktivitet i
alle tre sportsafdelinger.
Hvis du har en bil til O-løb eller rally i en eller anden
kategori, opfordres du til at udstille bilen og være til stede
og snakke med interesserede gæster.
Der vil også være mulighed for at køre nogle ture på
Nørlundbanen på de tidspunkter der ikke kører Folkerace biler.
Af hensyn til tilladelser og forsikring, skal bilen overholde reglerne for klubrally og den skal
derfor også være forsynet med nummerplader/prøvemærker efter gældende regler.
Henrik Iversen kordinerer udstillingen af
rallybilerne, så giv ham et kald på tlf.: 40342028
snarest.
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STATUS PÅ MRC's NYE
KUNSTGRÆSBANE
Af Kim Krogh
Siden sidst er der lavet følgende.
Der er lagt et par tæpper mere på plads på baglinien og afretningen af arealet på bagsiden
af det hævede sving er påbegyndt.
Der er lavet værn foran kørerampen og underlaget er rettet af.

Starten af det hævede sving er rettet til, så det får et bedre indløb.
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Bukkeværktøjet som Anders Clausen fra OR afdelingen har lavet til os gør stor gavn. Vi
bruger det til at bukke de stænger der holder kanterne på plads.

I et hjørne af banen rejser der sig så småt et hævet fliseareal, siderne holdes på plads med
dæk, der flydes med jord.
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Selvom der er et stykke vej endnu, er vi ved godt mod og kan se at det stille og roligt går støt
fremad. Banen ser i skrivende stund således ud.

Med venlig hilsen, Kim, MRC.
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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.

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

Vi Møblér dit hjem.

Sunds Møbler
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700
Din lokale møbel specialist siden 1970.
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KLUBRALLY VINTERCUP
Af Bjarne Nielsen
2. afdeling af IMKs Vintercup blev kørt den 20. marts, på Ikast Kommunes Genbrugsplads.
Harald Søndergaard havde igen lavet rutebogen - med en passende sværhedsgrad, så de 9
deltagere havde nok at se til.
Som det fremgår af resultatlisten, vandt Henrik og Anders dagens afdeling. Asger og Patrick
scorede en 5. plads, men med 1. pladsen i første afdeling var det nok til at de blev de
samlede vindere af Vintercuppen 2015/2016. TILLYKKE
Samme dag blev der holdt et klubrallykursus, med 4 mandskaber til start. De nye deltagere
gik friskt til sagen og selv om der ikke blev kørt en egentlig konkurrence, blev tiderne
sammenlignet med stor interesse. Også sammenlignet med de etablerede kørere i klubben
klarede de sig ganske fint.
Fotos fra kursusløbet:

Claus Nielsen & Christian Randeris i Chevrolet Lacetti
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Cartsen Illemann & Kevin Bendixen i Peugeot 106

Mikkel Mikkelsen & Kamilla Daniel i Suzuki Swift
12

Søren Lysdal & Chris Møller i Ford Focus
Resultatlister fra dagen findes herunder, samt på næste side:

Kursus
2:14+kgl
02:19

2:39+kgl 2:10+kgl
02:19
02:44
02:15

09:37

00:00

00:00

00:00

00:00 Afbud

00:00

Chris Møller

Ford Focus

00:00

00:00
2:18+MF
02:26
02:28
2:32+FB
00:00
03:17
00:00

00:00 Afbud

Kevin G. Bendixen Peugeot 106 Rally

00:00
2:07+2kgl
01:59
02:17

Kamilla Daniel

Suzuki Swift

01:59

02:13

08:55

Christian Randeris

Chevrolet Lacetti

Mette Theil

Ford Sierra

00:00

Michelle Theil

?

00:00
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02:34

02:09

09:10

3

2

03:17
1
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Jesper Qvist

Claus Nielsen

Michael Olesen

8

9

10

BMW

BMW

Helena Buhrkal

BMW

Christian Randeriis BMW

Nicolai Olesen

Michael Olesen

02:03

00:00

01:58
2:13+FB
02:43

02:05

02:15

00:00

02:19

02:09

02:20

02:47

02:19

02:07

02:39

02:10

02:36

00:00

02:35

02:10

00:00

02:52

02:10
3:23+FB
02:49
02:52

02:43

03:05

02:38

02:07
2:31+FB
02:38
02:52

02:35

02:32

09:04

00:00 Afbud

10:29

09:48

09:18

10:56

09:08

09:51

08:57

09:35

2

8

6

4

9

3

7

1

5

15

6

8

10

5

12

7

20

9

7

8

9

20

20
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Emilie Sloth Høg

Nicolai Jensen
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Maria Mejlby Skov BMW

02:25

02:01

02:17

02:15

02:13

Placering

Point
1.afd.

Erik Høg

Søren Mejlby Skov
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Søren Mejlby Skov BMW

BMW

02:04

02:00

1:57+FB
02:43

Point
2.afd.

12

Maria Mejlby Skov
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Patrick Clausen

BMW

02:52

Harald Søndergaard

Anders Clausen

4

Patrick Clausen

BMW

03:17

Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 I alt

02:54

Per Mikkelsen

Casper Nygaard

3

Anders Clausen

BMW

Bil

02:43

15

Henrik Iversen

2

Patrick Clausen

2. Kører

Max.tid>

Harald Søndergaard Per Mikkelsen

Asger Iversen

1

Startnr. 1. Kører

Resultatliste Vintercup
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12

15

15

7

6

8

10

5

20

16

20

29

Point
I alt

8

7

5

5

11

12

10

8

13

3

4

2

1

Samlet
placering
Vintercup
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BILLEDER FRA FORÅRSMESSE
IMK deltog ved forårsmesse i strøgcentret i Ikast d. 6 marts
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17

18

REFERAT BESTYRELSESMØDE 012016
Torsdag d. 17/3-2016 kl. 19.00 hos Allan Jensen .
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen,
Allan Jensen, Anders Clausen, Kim Nygaard Krogh.
Afbud: Ingen.
Referent: Kim Nygaard Krogh.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
2. Konstituering i h.t. Vedtægterne
Formand, Bjarne blev genvalgt.
Kasser, Niels Kr. blev genvalgt.
Sekretær , Kim blev valgt.
3. Mødeafvikling mm.

For at undgå ekstra bestyrelsesmøder klares opståede sager imellem møderne pr. e-mail.
Til disse
e-mails er der 1 uge svar tid. Man kan undlade af svare, hvis man ikke har relevant input.
Bestyrelsesmøderne bestræbes at afholdes som korte møder, der skal ikke laves
detailplanlægning
til møderne.
4. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
 Generalforsamling

Generalforsamling blev afholdt i god stemning og der blev bl.a. vedtaget 4
vedtægtsændringer. De
nye vedtægter lægges ind på hjemmesiden.
 Klubaften hos Autogalleriet samt i klubhuset

Der var mange med til Klubaften hos Autogalleriet.
Flere hos Autogalleriet er interesseret i IMK og de er blevet inviteret til åbent hus. De skal
også
inviteres til en klubaften.
Flere vil gerne hjælpe til ved IMK arrangementer og udstiller også gerne deres biler.
 Forårsmessen i Strøgcentret

Næste gang vil vi op midt i centeret, hvor der er flere besøgende. IMK udstillede 2 crosskart,
1 folkeracer, 1 rallycross bil, 2 rallybiler og 6 MRC biler. MRC afdelingen uddelte et pænt
antal flyers.
Det giver måske ikke flere medlemmer i første omgang, men det udbreder kendskabet til
IMK og giver forhåbentlig flere besøgende til arrangementerne.
 Forslag om oprettelse af Facebook side
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Sabine Rosenlund har tilbudt at oprette og vedligeholde en IMK facebook side. Vi siger ja
tak.
Den kan bruges til reklame for IMK og det er væsentlig billigere at reklamere på facebook
end i aviser og lettere end at dele foldere ud. En reklame på facebook , der skal sendes ud i
en Radius på
60-70 km koster ca kr. 200,5. Økonomi
 Vejforhold/-tilstand fra Brandevej og til klubhuset

Asger og Henrik Iversen har lavet vejen af 2 omgange. Første gang blev der fjernet muld og
ukrudt i den ene side og lavet fald over imod grøften. Anden gang blev der lavet en grøft i
den anden side og også fjernet muld og ukrudt og lavet fald over imod grøften indtil midten
af vejen. Der skal køres lidt mere stabilgrus på, men det ser allerede godt ud.
Vejen fra Rally containerne og op til MRC området skal også ordnes. I første omgang
forsøges det, at skaffe nogle knuste mursten.
 Kopimaskiner

Der er indtil videre tømt nogle reoler for at skabe plads. Der er fundet en dør og folk til at
bygge væggen, vi siger på forhånd tak til Michael og Hans B. Nielsen.
 Alarmanlæg

Det gamle anlæg bliver skiftet ud i nærmeste fremtid. Niels Kr og Allan tager endelig
beslutning ogbestiller.
6. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget

Der mangler klargøring af afdelingens materiel. Bla. er gummigedens batterier færdige og
skal udskiftes. Niels Kr. køber to nye batterier.
Der mangler stadig en godkendelse fra kommunen, på omlægningen af banen, før arbejdet
kan påbegyndes.
b: OR-udvalget

Vintercup 1 er afholdt med fin deltagelse. Vintercup 2 er afholdt, når dette læses.
Der er planlagt en arbejdsdag, hvor der skal laves endevæg imellem containerene og
opsættes plader på siderne af containerne. Aulum Bilcenter har sponseret 100 m2
tagplader.
Der er flere fra afdelingen der har været på kursus i Teknisk kontrol.
c: MRC-udvalget

Vi er stadig i gang med opbygningen af kunstgræsbanen og har haft et par arbejdsdage og
har yderligere en planlagt. Så det skrider langsomt fremad.
DASU har langt om længe fået lavet løbskalenderen færdig for MRC, og vi har fået et løb d.
27/8. Så sammen med de to DMSU løb d. 12/6 og d. 14/8 får vi noget mere aktivitet end i
sidste sæson.
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne i de respektive afdelinger til at hjælpe til på
arbejdsdage og med general vedligeholdelse i det daglige på området. Det er disse bidrag
der gør at klubben fungerer og at den holdes klar til diverse arrangementer.
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7. Øvrige udvalg:
a: Sponsorudvalget

Asger Vendelbo har endnu en gang skaffet nogle sponsore. De nye sponsere er Frisør Klip
& Z og Ege Blomster.
Bandereklame koster kr. 200,- pr. meter årligt, firmaet kommer selv med skiltet.
Klubblad reklame koster fra kr. 250,- til kr. 2.000,- årligt, firmaet levere selv materialet.
b: Bygningsudvalget:

Der skal skiftes en tagplade på maskinhuset.
Allan laver en beskrivelse på betjeningen af varmepumperne.
Der opfordres til oprydning på opslagstavlerne, gammelt/urelevant materiale fjernes og nyt
opsættes.
Der mangler plads til store pokaler, der skal skaffes en reol eller nogle hylder til formålet.
Kim medbringer et projektor lærred til klublokalet.
c: Bankoudvalget

Der er uddelt overskud på kr. 25.000,Banko aftenerne kører fint med bemandingen.
Der mangler jævnligt hjælp til Bingo aftenerne.
d: Klubblad- og hjemmesideudvalget

Klubblad, det kører fint, dog er indlæg altid velkommen.
Hjemmesideudvalg, intet at bemærke.
e: Aktivitetsudvalget

Der modtages gerne forslag til aktiviteter til den næste vinter sæson.
f: Cafeteriaudvalget

Det gamle komfur er ustabilt. Et nyt komfur til køkkenet koster kr. 2500,Asger og Inger Marie køber et nyt komfur.
Der mangler bestik og service bakker til opvaskeren, Inger Marie køber flere bakker.
8. Eventuelt:
 Tilbud til nye medlemmer i IMK

Bjarne forslår reduceret kontingent til nye medlemmer.
Det afgøres i de enkelte afdelinger om de vil betale af egen kasse.
 Støjmåleruddannelse

OR mangler en der har gennemgået kurset.
 Bjarne og Asger undersøger om IMK’s støjmåler kan kalibreres via DASU og finder
priser.
 Der oprettes MobilPay til Inger Maries Dankort.
 Initiativet Klub liv er lukket ned. Der var ikke nok tilmeldte firmaer og ikke nok
tilmeldte medlemmer.
 Vær opmærksom på, at der er ingen forsikring, der dækker skader på køretøjer nede
i depotet (ryttergården)
 Husk Åbent hus d. 23/4-2016
9. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Inger Marie d. 6/6-2016 klokken 19:00.
Bilag 1. Statusliste over aktiviteter.
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Nye opgaver og igangværende aktiviteter:

1. Sabine Rosenlund - opretter og vedligeholder en IMK facebook side.
2. Asger og Henrik Iversen - bestiller og fordeler stabilgrus til vejen imellem de to bomme.
3. Michael og Hans B. Nielsen - bygger skillevæg med dør til det nye kopirum.
4. Niels Kr. og Allan - udvælger og bestiller det nye alarmanlæg.
5. Niels Kr. - køber to nye batterier til gummigeden.
6. Allan - laver en beskrivelse på betjeningen af varmepumperne.
7. Alle - oprydning på opslagstavlerne, gammelt/urelevant materiale fjernes og nyt
opsættes.
8. Tovholder mangler - reol eller hylder i klubhuset til store pokaler.
9. Kim - projektor lærred til klubhuset.
10. Tovholder mangler - ekstra hjælp til Bingo aftenerne.
11. Asger og Inger Marie - køber et nyt komfur.
12. Inger Marie - køber flere bestik og servicebakker til opvaskeren.
13. Bjarne og Asger - undersøger om IMK’s støjmåler kan kalibreres via DASU og finder
priser.
14. Niels Kr. - opretter MobilPay til Inger Maries Dankort.
Afsluttede opgaver og aktiviteter:

1. Bilaget er nyt. I fremtiden rykkes afsluttede opgaver herned.

Jernbanegade 1A
7442 Engesvang
Tlf: 86861344
Web: www.frisor.dk/salonklipogz

22

MÆRKEDAGE
Fødselsdage
70 år
Peder Lauridsen
Leif B. Nielsen

19. April
26. Maj

IMK ønsker hjerteligt Tillykke

BANKO/BINGOKALENDER 2016
Banko:
Banko 12 Jun
Banko 30 Aug
Banko 13 Okt
Banko 11 Dec
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Bingo:
Bingo 27 Maj
Bingo 11 Jun
Bingo 14 Sep
Bingo 11 Nov

KALENDEREN
April
Lørdag d. 23
Fredag d. 29

Åbent hus
NEZ-løbet

Maj
Lørdag d. 21

Folkerace cup

Juni
Lørdag d. 11
Søndag d. 12
Lørdag d. 18
Lørdag d. 18

MRC DMSU løb DM3, træning og kvalifikation 1 & 2.
MRC DMSU løb DM3, kvalifikation 3 og finale.
Klubmesterskab Folkerace
Rallyspring Sdr. Vium

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk
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