Referat af årsmøde 6. januar 2020
1. Valg af dirigent
Niels Christian 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
og i holdmesterskabet fik IMK en 4. plads
i 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.
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.

