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Kære læser 
 
Så kom også Kilometerstenen ind i det nye år. 
Det nye år bringer som bekendt en masse 
årsmøder og en generalforsamling – referaterne 
fra årsmøder finder du i bladet, referat fra 
generalforsamlingen kommer næste gang. 
Derudover bringer det nye år også en fest. Som 
noget nyt var undertegnede ikke i baren i år. 
Rygtet siger dog, at baren blev tørlagt og 
forsyninger måtte tilkaldes. Billeder fra festen 
finder du også i bladet. 
 
God fornøjelse! 
Redaktør, Kim Højriis 
klubblad@imk.dk 
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Forside 
Vejret er ikke til motorsport for tiden… 
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Deadline til næste nummer af Kilometerstenen er 
1. april 2020 
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Nekrolog over Asger Vendelbo  
Asger er fredag d 3/1 2020 afgået ved døden efter kort tids sygdom. Asger blev 62 år.  
 

Det kom som et stort chok for os alle, at Asger ikke er i blandt os 
mere. Det er naturligvis et stort tab for især familie og venner - 
men også for os i Ikast Motor Klub, hvor Asger tilbragte en stor del 
af sin fritid. De varmeste tanker går til familien i denne svære tid.  
Asger var det, man kan kalde en rigtig klubmand. En rigtig IMK 
mand der i en lang årrække har kørt for klubben, og som gik under 
navnet ‘Gammelnok’  
Han var en mand, der altid var der for nye såvel som gamle 
medlemmer. Om det var en hjælpende hånd til at få bilen ud at 
køre igen, eller et problem i værkstedet eller blot et spørgsmål om 
noget på banen, ja så var han der for alle.  
Han var en stor drivkraft for meget i klubben. Med sit altid gode humør og gåpåmod viste 
han tit folk at man kan komme langt på vilje og godt humor. Asger var altid i godt humør, 
når man snakkede med ham og var altid klar med en frisk bemærkning.  
Asger har også lagt meget energi og flid i klubben, da han i en årrække sad i baneudvalget. 
Også her viste han engagement og arbejdsomhed. Asger har stor andel i at klubben er 
kommet der til, hvor den er i dag. For selvom Asger valgte at trække sig fra udvalget for 
nogle år siden, hjalp han forsat til. For Asger kunne ikke lade være med at hjælpe og forsatte 
som sponsoransvarlig.  
Klubmanden Asger har kørt adskillige løb og point ind til klubben og altid været en snu ræv, 
når det kom til løb på banen. En kører der altid kørte lige til grænsen og ofte tog fusen på 
sine konkurrenter.  
Uge 30 er traditionen tro, inden for offroad, Danmarks største løb som bliver afholdt i Sæby. 
Her var Team Vendelbo (Asger og Rasmus) gennem mange år klar til nogle gode dage, i godt 
selskab og masser af race. Et hårdt løb at køre med mange deltagere. I sommers viste Asger 
igen igen, at det med at køre en racerbil, det var noget han kunne, for han endte løbet med 
en flot 2 plads i oldboys klassen.  
Asger var en meget dygtig kører, som var meget kendt rundt i hele off road Danmark. Ikke 
kun for sine køreegenskaber, men i høj grad også for en person, som elskede sporten og 
derfor også valgte at tage uddannelsen som dommer. Også denne vej viste Asger sit 
engagement og var en glimrende dommer.  
Tabet er stort, og Asger vil uden tvivl efterlade et stort hul, som det bliver svært at udfylde. 
Vi har mistet en stor personlighed i vores klub, som ikke kan findes tilsvarende, og vi vil 
savne ham meget  
 

Ikast Motor Klub sender de varmeste tanker til familie og venner.  
Hvil i fred Asger Vendelbo.  
 

Æret være hans minde.  
 

På vegne af IMK Emil Hammer   
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IMK bestyrelsesmøde 06-2019  
Mødet blev afholdt onsdag d. 15. januar kl. 19.00 ved Niels Kr.  
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Allan 
Jensen, Anders Clausen, Kim Nygaard.  
Afbud: Ingen  
Referent: Kim Nygaard.  
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt.  
 
2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)  
- Status på klubhusrenovering  
Borde og stole er indkøbt. Der arbejdes stadig på køkken og tæppe.  
Der skal findes nogle frivillige til at:  
- pille det gamle køkken ned  
- reparere lidt af gulvpladerne i køkkenet  
- reparere lidt af gulvpladerne i klubhuset  
Hvis du kan tilbyde at hjælpe med dette, så tag venligst kontakt til en fra bestyrelsen.  
 
- Status på arbejdet med støjvolde  
Støjvolden imellem Bane og MRC forventes afsluttet om 2 uger. Herefter bliver vejen 
renoveret.  
Støjvolden ved Rally og MRC er der pt ikke en forventet afslutning på.  
 
- Årsmøder afholdt  
23 deltagere til Rally  
15 deltagere til Bane  
8 deltagere til MRC  
 
- DASU afholder et PR og netværksmøde d. 30. januar.  
Troels Rolighed Nielsen og Emil Hammer deltager.  
 
3. Økonomi:  
- Regnskab og budgetforslag  
Klubben har givet et mindre underskud end forventet.  
Der er budgetteret med et lille underskud i 2020.  
 
4. Sportsudvalgene:  
 
a: Banesports-udvalget  
Vinterpause – Læs evt. referater fra årsmøderne på IMK hjemmeside.  
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b: OR-udvalget  
Vinterpause – Læs evt. referater fra årsmøderne på IMK hjemmeside.  
 
c: MRC-udvalget  
Vinterpause – Læs evt. referater fra årsmøderne på IMK hjemmeside.  
Der afholdes løb i dagende d. 19 – 21/6 2020.  
 
5. Øvrige udvalg og funktioner:  
a: Sponsorudvalget  
Intet nyt.  
 
b: Bygningsudvalget  
Intet nyt.  
 
c: Banko  
IMK har 14 spil i 2020. Hjælpere er meget velkomne.  
 
d: Klubblad- og hjemmeside  
Intet nyt.  
 
e: Aktivitetsudvalget  
Klubaften den 5. februar med Søgård Racing.  
 
f: Cafeteriaudvalget  
Intet nyt.  
 
6. Kalender & aktiviteter:  
Generalforsamling d. 21/1 2020.  
Årsfest d. 25/1 2020.  
 
7. Eventuelt:  
- GDPR skal i forhold til underskrifter opdateres efter årsmøderne.  
- Pris på opgradering fra prøvemedlemsskab til aktivt medlemskab. Denne holdes uændret. 
Se evt. priser på IMK.dk.  
- 2020 Ansøgninger til DGI/DIF puljerne åbner den 1. marts.  
 
Man kan endnu ikke læse om, hvad der  
kan søges tilskud til. Bestyrelsen følger  
op på dette, når der kommer info.  
 
8. Næste møde:  
Besluttes i forbindelse med 
 generalforsamlingen af den  
nye bestyrelse. 
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IMK bestyrelsesmøde 01-2020  
Mødet blev afholdt tirsdag d. 11. februar kl. 19.00 ved Asger.  
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen, Emil 
Hammer, Anders Clausen, Kim Nygaard.  
Afbud: Ingen  
Referent: Kim Nygaard.  
 
Dagsorden:  
 

1. Konstituering i henhold til vedtægterne.  
Bjarne Rosenlund modtager genvalg som formand.  
Niels Kristian modtager genvalg som kasser.  
Kim Nygaard modtager genvalg som sekretær. 
  
2. Aftale om retningslinjer for kommunikation både i bestyrelsen og mellem afdelingerne  
Man sætter sig ind stoffet inden mødet.  
Efter udsendelse af referat skal man sige til inden for en uge, hvis der er noget der skal 
rettes, ellers betragtes referatet som godkendt og kan offentliggøres.  
Sportsudvalgene bør holde møder lidt før bestyrelsesmøderne, så bestyrelsen kan 
informeres til deres møder.  
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Referatet er godkendt.  
 

4. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)  
- Generalforsamling  
Se referatet fra generalforsamlingen.  
Bestyrelsen har en holdning om at generalforsamlingen er for medlemmer og værger for 
unge under 18 år. Det vil stadig være muligt at betale i indgangen.  
 

-  Årsfest  
Årsfesten gav et større underskud end normalt.  
Der var nogle der selv havde drikkevare med til festen. Dette tager bestyrelsen afstand fra. 
Ikke mindst når man ser på priserne for drikkevarerne.  
Bestyrelsen vil overveje om deltager gebyret for festen skal sættes op.  
 

- Status på etablering af støjvolde  
Jordvolden imellem Folkerace afd. og MRC afd. er næsten færdig.  
Jordvolden ved Rally afd. og MRC afd. bliver nok først færdig til sommer.  
 

- DASU PR og netværkskursus afholdt  
Der kom ikke de store guldkorn.  
Der blev forslået at bruge de tilgængelige digitale platforme.  
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5. Økonomi:  
- Status  
Der er ikke gang i noget endnu og derfor ikke noget at berette.  
 

 - Manglende kontingentbetaling  
Når man sider i bestyrelse, udvalg eller er suppleant skal der selvfølgelig være styr på 
kontingent betalingen ☺  
 

- DASUs Banefond  
Der opfordres til at søge penge til baneafdelingens kommende udvidelse af deres bane.  
 

6. Sportsudvalgene:  
 

a: Banesports-udvalget Der er afholdt det første udvalgs møde.  
Der arbejdes på at udvide med Rally Cross, afdelingen ser en god fremtid med aktivitet og 
økonomi.  
Der arbejdes med at gøre områderne generelt mere præsentable.  
Åbent hus d. 9. maj.  
Der arbejdes på om der kan afholdes ”Zulu djævlerace” på IMK’s bane.  
 

b: OR-udvalget  
Afdelingen afholder klubrally kursus d.22/2.  
Afdelingen afholder Speednord d. 3/5.  
Afdelingen afholder Mini Rally Syd DM5 d. 3/10.  
 

c: MRC-udvalget  
Afdelingen afholder DM 3 - RC Funcup 19. juni.  
Området er druknet i vand, så der er ingen kørsel på Large Scale banen.  
Der er stadig et fint fremmøde om torsdagen, hvor der planlægges og skrues i biler.  
 

7. Øvrige udvalg og funktioner:  
 

a: Sponsorudvalget  
Der arbejdes på en præsentations mappe til sponsorer.  
 

b: Bygningsudvalget  
- Ombygningsplan  
Borde og stole er båret ud. Det meste af tæpperne er fjernet. Køkkenet er tømt for service.  
Der skal repareres lidt gulv rundt omkring. Det nye tæppe lægges på sidst på måneden.  
Det gamle køkken fjernes i uge 8.  
 

c: Banko  
Der er kommet gang i banko. Hjælp er stadig velkommen. 
  
d: Klubblad- og hjemmeside  
Intet nyt. Men indslag er velkommen.  
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e: Aktivitetsudvalget  
- Klubaften med Hans Jørgen Søgård blev aflyst  
- Der arbejdes på en klubaften med E-sport  
 
f: Cafeteriaudvalget  
Intet nyt.  
 
8. Kalender & aktiviteter:  
- Forårsmesse i Strøgcentret søndag den 29. marts  
- Byfest i Ilskov den 6. juni – mulighed for udstilling  
- Baneafdelingen holder åbent hus d. 9. maj.  
- MRC-afdelingen afholder løb d. 19. til 21. juni.  
 
9. Eventuelt:  
Emil opfordrer til at der søges tilskud ved Ikast Brande kommune for det arbejde og de 
muligheder IMK tilbyder for de unge mennesker fra diverse ungdomsklubber.  
 
10. Næste møde  
Afholdes ved Kim d. 7/4.   
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Referat OR-udvalgsmøde 04-2019 
Den 3. december hos Kenneth. 
Deltager: Anders, Brian, Henrik, Søren referat Kenneth. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
• Referater er godkendt. 
 

2: Siden sidste møde. 
• Speednord er blevet afviklet, med 45 startende biler. Det var et godt løb, feedback fra 
deltagerne var positiv. 
• Der har været MjT løbet med 17 biler, som forløb perfekt. (O-løb) 
• Klubmesterskab i klubrally, hvor Asger og Kenneth blev klubmester. Der var 7 deltager til 
start. Det var Vagn Åges første løb som løbesleder, det var et rigtig godt løb han havde fået 
lavet. 
• O-løb holdmesterskab er blevet afviklet, hvor IMK fik en anden plads. 
 

3: Økonomi. 
• Speednord gave et pænt overskud på 11891,27 kr. 
• MJT O-løbet gav et lille overskud på ca. 800kr. 
• Regnskabet 2019 ser godt ud. 
• Ønsker til budget 2020, den store trailer skal have et stor services, bremser, lys og presning 
skal efterses. Forventet pris ca. 5000,- 
 

4: Kommende aktiviteter. 
• Opfølgende klubrallykursus / træningsdag 22/2 Rikke og Klaus vil arrangere dette løb. 
Bjarne vil tage teori delen. 
• Løb IMK har søgt om til 2020 sæsonen, MRS 03/10, Speed nord 3/5, Sdr. Virum 13/6. 
• O-løb 26/04 JFM/Midt jysk træningsløb. 
 

5: Materiel. 
• Nyt depot: Færdiggørelse af tag, sider og låge. Strøm. Indretning. 
• Gennemgang og mærkning af materiel. Henrik og Kenneth finder den dato. 
 

6: Eventuelt. 
• Hvad gør vi for at få medlemmerne til at hjælpe til arrangementer, udvalget har ingen 
gode ide/løsning, modtager gerne input. 
• Officials aften, udvalget er enige om og invitere officials der har hjulpet i 2019, man blev 
enige om og slå det sammen med en klubaften i foråret 2020. 
• O&R Udvalget modtager gerne kandidater, der vil opstille til O&R udvalget. 
• Pokal. Udvalget modtager forslag til personen/holdet der skal have den inden for vejsport 
og rally. 
 

7: Næste møde 
• Vil blive bestemt efter årsmødet. 
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Præmieoverrækkelse ved årsfesten 
 
 
 
 
 
 
 

Jens Hansens Ærespokal:   Peder Brøchners Mindepokal:   
Tilfaldt i år Troels Nielsen.  Tilfaldt i år Verner Boiskov 

 
 
På de kommende sider ses de øvrige medlemmer som blev hædret ved årsfesten. 
Stort tillykke med pokaler og de flotte resultater.   
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Billeder fra årsfesten  
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Referat årsmøde Folkerace 
6. januar 2020 
 

1. Valg af dirigent 
Niels Kristian blev valgt. 
 

2. Året der gik 
Formanden for banesportsudvalget fremlægger året der gik med følgende punkter. 
- Forandringer på banen. Der blevet lavet forbedringer på banen i form af nye curbs og bedre 
udsyn til tilskuere. 
- Der er blevet afholdt to DM løb, hvor der har været mange kørere tilmeldt, og klubben har 
været godt tilfreds med løbene, samt glad for den øgede tilgang af både tilskuere og kørere. 
- Sammenholdet har været godt i klubben i år, når der skulle bruges hjælp på banen. 
- Der har været øget tilgang af medlemmer i de forskellige klasser på banen, særligt 
folkerace og rallycross, samt der er kommet flere ungdomskørere. 
-2019 har også været brugt på at snakke om klubbens fremtid i baneafdelingen, og hvilke 
klasser der skal køres i klubben. Her tænkes særligt på rallycross. 
- 2019 samlet DM resultater 
I juniorklassen har vi følgende kørere fra klubben: 

Anders Munch Jensen på en 4. plads 
Josefine Stistrup Andersen på en 5. plads 
Nanna Hedehus Rohde på en 6. plads 
Jeppe Elmo Kirkeby på en 7. plads 

 

I standardklassen har vi 
Gert Kjeldsen på en 3. plads 
Emil Hammer på en 8. plads 
Asger Vendelbo på en 9. plads 
Paw Damgaard på en 10. plads 

 

I superklassen har vi 
Kristian Vesterskov Nielsen på en 7. plads 
Mark Veng Nielsen på en 9. plads 

 

I holdmesterskabet fik IMK en 4. plads  
 

Rallycross gruppe N 
Gert Kjeldsen på en 4. plads 

 

Klubmestrene blev i år 
Juniorklassen - Jeppe Elmo Kirkeby 
Standardklassen – Rene Jensen 
Superklassen - Rasmus vendelbo 

3. Økonomi 
Økonomien for 2019 bliver gennemgået. Regnskabet ser godt ud i forhold til det forventede. 
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4. År 2020 
- Der er ved at blive lavet nye støjvolde og i den forbindelse bliver forholdene for tilskuere 
forbedret, så der 
kommer bedre udsyn over banen. 
- Vi er ved at etablere et nyt spor på banen i håb om at kunne køre rallycross i fremtiden. 
- Der vil blive afholdt DM afdelinger i folkerace og crosskart, samt klubmesterskaber. 
- Der skal i 2020 laves forbedringer på banen i form af nye autoværn og curbs 
- Håbet er, at vi i 2021 kan få lov at afholde en afdeling ad DM i rallycross. 
- Der vil blive arbejdet på nogle træningsaftner/-weekender for ungdomskørere. 
 

5. Valg af udvalgsmedlemmer 
- Udvalget er blevet udvidet fra 5 til 7 medlemmer, og så 2 suppleanter 
 

Genvalgt er: 
Mike Sørensen 
Emil Hammer 
Gert Kjeldsen 
Thomas Andersen 
 

Nye medlemmer: 
Andreas Pleth 
Loui Ingemann Weigelt 
Hans Erik Sørensen 
 

Suppleanter: 
Rene Hedehus Jensen: 1 suppleant 
Allan Jensen: 2 suppleant 
 

6. Valg af medlem til hovedbestyrelsen 
Emil Hammer. 
 

7. Eventuelt 
- Fremtidige events vil Casper og Mike kigge på 
- Da der skal arbejdes på at skaffe flere sponsorer til klubben vil Allan Westphal i den 
forbindelse lave et oplæg om, hvad sponsorer får ud af et sponsorat, så man har noget at 
vise dem. 
- Kantinen giver underskud, så der vil blive arbejdet på et nyt koncept, der skal få den til at 
løbe rundt, og gerne give lidt overskud. 
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Referat årsmøde OR/Rally 
Den 7. januar 2020 - Deltagere: 23 medlemmer 
 
1. Valg af dirigent  
Jan Søndergaard 
 
2. Året der gik – fremlagt af formand for OR afdelingen, Henrik Iversen 
2019 blev et år hvor vores medlemmer fik kørt mange motorløb og vores ”faste” officals var 
ude at hjælpe med at afvikle motorløb op til flere gange. Stor tak til dem alle for deres 
indsats. 
Vi startede året med at have løb i Sdr. Virum i juni, der var tilmeldt 34 biler. 
Der blev afholdt et i o-løb i september, der var tilmeldt 17 biler. 
Der blev afholdt et Speed nord final og et JFM Klubrally i oktober, der var tilmeldt 45 biler. 
I alle løbende har der været positive tilbagemeldinger fra deltagerne til løbsledelserne og 
officials og der skal lyde en stor tak til sponsor og lodsejerne for deres opbakning. 
Uden jer intet motorløb. 
Vi skal huske at hjælpe mere på tværs af sportsgrene, til klubrally / MRS/ Rally, for på et eller 
andet tidspunkt bliver tordenskjold soldater slidt op. 
Vil man køre motorløb – må man hjælpe, om det er til planlægningen eller afviklingen. 
Vi har mange hjælper, der ikke er i sporten / eller har licens, som tropper op hver gang, mon 
ikke vi kunne finde flere i egne rækker. 
 
Følgende resultater til OR afdelingen i 2019: 
Klubrally 
JFM Klasse 1    Patrick Clausen & Marianne    Guld 
JFM Klasse 2    Asger Iversen & Anders Clausen   Sølv 
JFM Klasse 2    Harald Søndergaard & Per Mikkelsen   Bronze 
JFM Klasse 3    Klaus Jespersen & Richard B. Sørensen  Sølv 
JFM Klasse 5    Lasse Brogaard & Nanna     Bronze 
Speed Nord Klasse 1   Patrick Clausen & Marianne    Sølv 
Speed Nord Klasse 2   Asger Iversen & Anders Clausen   Sølv 
Speed Nord Klasse 1   Harald Søndergaard & Per Mikkelsen   Bronze 
Speed Nord Klasse 3   Klaus Jespersen & Richard B. Sørensen  Sølv 
Speed Nord Klasse 5   Lasse Brogaard & Nanna     Bronze 
Speed Nord U25-mesterskab  Patrick Clausen & Marianne    Guld 
DM klasse 2    Harald Søndergaard & Per Mikkelsen   Guld 
DM Klasse 2    Asger Iversen & Anders Clausen   Sølv 
Rallysprint Sdr. Vium - kl. 2  Klaus & Ove 3. plads 
Rallysprint Sdr. Vium - kl. 3  Alex & Rikke 3. plads 
Klubmester I klubrally   Asger Iversen & Kenneth Rønholm 
 
O-løb: 
DM – klasse C Sabine Rosenlund & Bjarne Rosenlund     Sølv 
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JFM - klasse C    Sabine Rosenlund & Bjarne Rosenlund   Sølv 
JFM - klasse C    Niels Peder Rolighed & Ditte Rolighed   4. plads 
JFM - klasse B    Bente Nielsen & Brian Nielsen     4. plads 
JFM – klasse M    Svend-Erik Hedevang & Jesper Hedevang   5. plads 
MjT - klasse C    Troels Nielsen & Niels Peder Rolighed   Sølv 
MjT - klasse M    Svend-Erik Hedevang & Jesper Hedevang   Bronze 
NEZ Klasse M    Harald Søndergaard & Jan Søndergaard:   8. plads 
 
Hold-DM  
Familieholdet fra IMK, som bestod af:        Sølv 
Harald & Jan Søndergaard, Sabine & Bjarne Rosenlund, Jesper & Svend-Erik  
Hedevang, Ditte & Niels Peder Rolighed, Bente & Brian Nielsen 
 
JFM klubhold Harald & Jan Søndergaard, Sabine & Bjarne Rosenlund, Jesper  2. plads 
& Svend-Erik Hedevang, Ditte & Niels Peder Rolighed, Bente & Brian Nielsen 
 
Klubmester IMK    Bente Nielsen & Brian Nielsen 
 
Oldtimer O-løb 
FDM-DASU Classic Touring kl.  Hanne Juhl-Godballe & Poul Juhl-Godballe   2. plads 
DHMC Classic Tour   Hanne Juhl-Godballe & Poul Juhl-Godballe   2. plads 
Europa Tour - klasse   Troels & Inge Nielsen      1. plads 
Europa Tour - generelt   Troels & Inge Nielsen      4. plads 
ADAC Christophorus  
Oldtimer Rallye    Karin & Niels Peder Rolighed Nielsen    2. plads 
Rallye Stemweder Berg 
Historic     Karin & Niels Peder Rolighed Nielsen    1. plads 
Nacht der langen Messer  Troels & Niels Peder Nielsen     2. plads 
Nacht der langen Messer  Hanne Juhl-Godballe & Poul Juhl-Godballe   4. plads 
Coppa de Europa 2019   Troels & Niels Peder Nielsen     11. plads 
 

Tillykke til medalje-modtagerne        
 
I 2020 har vi søgt følgende løb : Speed Nord / JFM klubrally, klubrally sprint i Sdr. Virum, 
Mini Rally Syd og et O-løb. som vi håber alle vil støtter op om. 
I år er der fejde uge 31, 31/7-2/8 i Kjellerup. Sæt kryds i kalenderen så vi kan vinde GULD. 
Der er mange der har biler rundt omkring, som burde komme og hjælpe med at køre GULD 
hjem til klubben… 
 
Følgende datoer for 2020 er fastlagt for løb i IMK: 
Klubrally kursus   Lørdag 22/2-20 (kan evt. bruges som et klubmesterskabs løb) 
O-løb    26/4-20 
Speed Nord   Søndag 3/5-20 
Sdr. Virum    Lørdag 13/6-20 
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MRS     lørdag 3/10-20 
 
Officials til følgende datoer: 
27/6 MRS / DM Grindsted 
22/8 MRS / DM Fyn 
+ vores egne løb 
 
Torben Nielsen står for koordinering omkring hjælpere/officals til løb (mails udsendes) 
Håber alle vil støtte op om vores aktiviteter i 2020, så arbejdsbyrden bliver fordelt på mange. 
Hav en god sæson. 
 
3. Økonomi – gennemgang af regnskabsfører Helle Brill. 
OR-afdelingen får et samlet underskud på ca. kr. 6.000 for 2019. Underskuddet er mindre 
end forventet/budgetteret med, så det er positivt. 
 
4. År 2020 – hvad er der planlagt og hvad er der ønsker om / muligheder 
• Bil-orienteringsløb (JFM og MjT), søndag den 26. april 
• Speed nord klubrally, søndag den 3. maj 
• Rallysprint I Sønder Vium – lørdag den 13. juni 
• MiniRallySyd, lørdag den 3. oktober 
• Hjælpere/officials til 2 løb, som ikke er klubbens egne – lørdag den 27. Juni (Grindsted) 
og lørdag den 22. August (på Fyn eller i Sønderjylland) 
• Snak bordet rundt, hvad de forskellige medlemmer skal deltage i den kommende sæson 
 
5. Valg af udvalgsmedlemmer – der er 5 medlemmer I udvalget. 
Brian Nielsen, Anders Clausen, Kenneth Rønholm, Søren M. Skov og Henrik Iversen 
Brian ønskede ikke genvalg. Jan Søndergaard kom med i udvalget, de øvrige blev genvalgt. 
Der blev ikke fundet nogle suppleanter. 
 
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen 
Anders Clausen 
 
7. Evt. 
Kjellerup motorklub (KOM) vil gerne have IMK med til at lave et torsdagsrally. Torsdagsrally 
er små prøver (1 eller 2 prøver, som køres en torsdag kl. 18-21). IMK vil få startgebyr, skal 
finde prøveområder og tilladelser, 3 fra KOM vil komme og hjælpe med afvikling (pris kr. 
1000), indtægter for salg af pølser. Der kommer 50-70 biler sådan en aften. Det er ingen 
konkurrence, man får blot en tid. Konklusionen/svaret blev ja. 
Der er færre I klubben med rally-licens (fra 2018 til 2019) – man bør gøre noget. Tilbyde 
klubrally-kurser og lign. 
En ide kunne være – efter et torsdagsrally, at tilbyde et kursus, og efterfølgende et lukket 
løb. 
Få mail-adresser på deltagere til torsdagsrally, og send dem en mail engang imellem. 
HUSK at hjælpe nye medlemmer I klubben. 
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Forslag om at have et team/en person som nye kunne kontakte for spørgsmål omkring 
regler, noget teknisk eller lign. 
Opfordring til at få skrevet om sit team til IMK’s hjemmeside. Der er kun 2 teams der har 
skrevet noget ". Det er Allan som er web-ansvarlig I IMK (mailadresse findes på 
hjemmesiden). 
Unge kikker ofte Facebook – Patrick Brill vil gerne sørge for informationer den vej. 
IMK’s facebook bør også være mere aktiv. 
Ønske om mere aktiviteter for nye – hvem har tid og lyst. Klubben ønsker ikke at det skal 
være de samme altid (tordenskjold og soldater). Kunne man være så heldig at finde et sted, 
hvor man måske må komme 2-3 gange I løbet af et år og afvikle klubrally/lukket prøve. 
Troels, Per, Harald og Karsten D. vil gerne være styregruppe for 1 prøve. 
Ide til klubrally – evt. Lave kursus I at vende om kegler, hvad sker ved at gøre det på 
forskellige måder. 
Ideer til klubaften – send forslag til Troels. 
HUSK der er klubaften onsdag den 5/2 (tilmelding kræves af hensyn til forplejning) 
Værdsættelse af hjælpere til løb – hvordan påskønner vi det. 
Skal de inviteres til årsfest, klubaftener eller andet, give dem et passiv medlemsskab?? 
Der var mest stemning for at invitere til klubaftener – de andre ting kan man ”træde for 
mange over tæerne”. 
Forplejning SKAL være I orden til løb, og det er vi heldigvis rigtig gode til I IMK. 
Der er Hill climb i Vejle den 1. august – forslag om tur dertil. Straks blev der gjort 
opmærksom på at det er samme weekend som fejde, så det var ikke en god ide. 
Forslag om at arrangere en fælles tur til Rally i Tyskland 
 
Tak for positiv aften – citat formand Henrik Iversen 
 
Dirigenten – Jan Søndergaard – afsluttede mødet. 
 
Referent: Bente Nielsen  
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Referat årsmøde MRC 
D. 9. januar 2020, kl. 19,00 i Klubhuset 
 
1. Valg af dirigent 
Henrik Worm blev valgt. 
 
2. Året der gik, 2019: 
I 4 WD klassen vandt Palle Hornum en 1. plads i DM. 
I 2 WD klassen vandt Christian Williams en 2. plads i DM. 
Der var planlagt et DM løb i sæsongen, det var DM 3. 
Pga arrangøren af DM 1 ikke kunne afholde DM 1, så blev IMK tilbudt dette og vi takkede ja. 
IMK har derfor afholdt 2 DM løb i 2019. 
Der var desværre væsentlig færre deltagere til alle løbene i 2019. 
For nogle år siden tegnede det meget lyst for løbsdeltagelse i DMSU regi. Det har desværre 
været en ned af gående spiral, da mange har mistet lysten til at køre under DMSU. 
Der har gennem hele året været et pænt konstant fremmøde på vores klubaften om 
torsdagen, der dog sidst på året fik et benspænd pga renoveringen af de eksisterende 
jordvolde og opbygningen af de nye. 
I løbet af året har vi afholdt nogle produktive arbejdsdage, hvor der også har været tid til 
hygge. 
 

3. Økonomi 
Kim udleverede og gennemgik regnskabet. 
Der er en positiv økonomi i MRC-afdelingen og et lidt bedre resultat end budgetteret. 
 

4. År 2020 
- Afholdelse af et DASU løb i den nye løbsserie Rc Funcup. 
Denne serie har IMK været med til at lave regelsættet til. 
Konceptet er, at det skal være muligt, at køre med det man har. 
Der er slækket på alle regler undtaget sikkerheden. 
Vi skal holde vores afdeling d. 19-21 juni. 
Vi skal afholde et promoveringsløb under DASU til Allingåbro Motor Festival, i samarbejde 
med klubberne fra Kolding, Holstebro og Jerslev. 
- Deltagelse i Åbent hus arrangement, sammen med Baneafdelingen, hvis det er muligt. 
- Afholde arbejdsdage. 
- Der er fra flere sider ønske om noget bane omlægning. Dette arbejde er aftalt at udføres i 
etaper, således at der altid kan køres på 2/3 af banen. 
 

5. Valg af udvalgsmedlemmer: 
- Torben Svenningsen _________________ blev valgt. 
- Christian Williams _________________ blev valgt. 
- Kim Nygaard _________________ blev valgt. 
- Palle Hornum _________________ blev valgt. 
- Henrik Worm _________________ blev valgt. 
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Valg af suppleanter: 
- Carsten Thinggaard _________________ blev valgt. 1. Suppleant. 
- Søren Nielsen _________________ blev valgt. 2. Suppleant. 
Suppleanterne inviteres med til udvalgsmøderne. 
 
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen: 
- Kim Nygaard _________________ blev valgt. 
 
7. Evt. 
Under eventuelt blev det første udvalgsmøde afholdt. 
Kim Nygaard blev valgt som MRC udvalgets formand. 
Christian Williams blev valgt som kasserer. 
 
 
 
 

Nye IMK medlemmer 
Andreas Fris Mikkelsen 

Orathai Larsen 

Preben Knud Larsen 

Jørn Henriksen 

Mike Kenneth Jacobsen 

 
IMK byder velkommen!  
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Vi Møblér dit hjem. 

Sunds Møbler 
Navervej 18, 7451 Sunds, 97141700 

Din lokale møbel specialist siden 1970. 
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BANKO/BINGOKALENDER 2019 
 

 

HBC BANKO  HBC BINGO  
 

Torsdag 12 Marts  Fredag 17 April  

Søndag  24 Maj  Mandag 1 Juni  

Tirsdag 16 Juni  Onsdag 1 Juli  

Torsdag  27 August  Fredag 25 September  

Søndag 18 Oktober  Mandag 2 November  

Tirsdag 24 November  Onsdag 16 December  
 
     
 

Fødselsdage 
 

 
30 år: 
Rasmus Vendelbo     25. marts 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

IMK ønsker hjerteligt Tillykke 
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KALENDEREN 

Februar 
Lørdag d. 22    Klubrallykursus 

 

Marts 
Torsdag d. 12    Banko 
 
 

April 
Fredag d. 17    Bingo 
Lørdag d. 18    Folkerace/Crosskart/Rallycross 
Søndag d. 26    O-løb MJT3 og JFM2 
 
 
 
 

Se udførlig løbskalender på www. dasu.dk 

http://www/

