
Referat af møde i Ikast Motorklub mellem Baneudvalget og 

medlemmer d.29-11-2018. 

1: Året der gik. 

Træning, klub mesterskab, generelt planlægning for dårligt, baneudvalget tager tingene til 

efterretning og alle datoer skal være offentliggjort seneste d. 15.02.19. 

Alle der skal hjælpe til træning bliver spurgt, inden den 15.02.19 hvilken dato der passer bedst. 

Der er forslag fremme om at man skal hjælpe nye medlemmer med link til div. IMK sider når de 

bliver meldt ind. Allan tager sig af det. 

2: Oplæg fra banesportsudvalget. 

Kørebog til løbsafvikling Emil - Lars Plet bog udvikles og Allan hjælper og kommer med input ,og 

den skrives inden den 01.03.2019. 

Der hentes oplysninger fra Asger -Solvejg-Hans Erik. 

2.2 Allan - Gert sørger for at kalenderen bliver færdig til d. 15.02.19. Den offentliggøres på IMK`s 

Hjemmeside og FB. + den udsendes på mail. 

Der blev stillet spørgsmål ved om den 4. maj skulle være et åbent løb eller træning for RallyCross. 

Casper undersøger hvad der er stemning for. 

2.3 Hjælpere. 

Thomas og Mike har gennemgået banen og fremlagde nogle ting som skal laves inden sæsonen 

næste år. 

Thomas og Mike laver buget som sendes til Gert. 

Thomas og Mike sørger for at lave arbejdsgrupper til de forskellige opgaver. 

Asger kigger efter drænrør til afvanding. 

3: Reglement gennemgået. 

4: Valg af ny talsmand for folkerace. Camilla Grewy blev godtaget for 2019. 

5: Hvor mange klubmesterskabsløb til næste år. 

Min 2 stk. Allan og Gert kommer med Datoerne. 

E.V.T 

Det er blevet frit hvornår man vil have åbent hus, forslag til at det bliver holdt d. 30.05.19. Gert 

undersøger ved kommunen. 



Forespørgsel på jubilæum, banen har 30 år til april. Solvejg og Hans Erik vil se om man kunne finde 

nogle af de gamle som har kørt, der arbejdes videre på sagen. 

Vedligeholdelse langs tilkørselsvej, buske og træer beskæres. Loui og Andreas tager hånd om 

dette. 


