Ikast og Omegns Motorklub.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde 5/12
Onsdag d.16/1-2013 hos Niels Kr Højris, Per Kirkebysvej 30, 7430 Ikast. Kl 19.00
Tilstede: René Jørgensen (RJ), Jan Juul (JJ), Niels Kr. Højriis (NKH), Sabine Rosenlund (SR),
Mikkel Mikkelsen (MM), Allan Jensen (AJ), Henrik Elleskov (HE)
Afbud: Kalle Damsgaard (KD) og Anders Clausen (AC)
-------------------------------------------------------------------------------Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat
Godkendes uden bemærkninger.

2.

Økonomi
Ikke de store ændringer i forhold til sidst.
Færdigt regnskab fremlægges og budget fastsættes.

3.

Løbende sager

a) bestyrelsen
Opfølgning af igangværende sager:
FDM Motorsport Event.
JJ har haft kontakt til Jesper Carlsen, som har oplyst, at de p.t. er forpligtet
til anden side. JJ foreslår at IMK selv i mindre forhold eventuelt foretager
udlejningsaktiviteter. Stemningen vil blive loddet på Generalforsamlingen.
Kasserer- respons på avisindslag??
Artikel i Ikast Avis d. 16.01.2013 (dags dato), så naturligt nok ingen respons
endnu.
Lagerforvalteren, behov??
Afdelingerne indkøber selv, og der foregår ingen koordinering af indkøb
gennem ”lagerforvalteren”. Så er der reelt brug for denne position?
Info-foldere efterlyses.
JJ retter eksisterende materiale til. Eventuelle rettelser fra udvalgene
sendes til JJ.

Generalforsamling inkl. indkomne forslag drøftes.
Der er indkommet 2 forslag, som drøftes indgående.
Bestyrelsen agter at foreslå Jan Søndergaard som dirigent.
Emner som nye medlemmer af bestyrelsen diskuteres.
Pokaler, indkomne forslag.
De ikke indkomne forslag diskuteres.

b) B-udvalget
Møde angående billet-skur i uge 4.

c) OR-udvalget
Forespurgt om gaffeltruck til hallen. Dette kræver dog truckcertifikat.
Forespørgslen imødekommes ikke.

d) MRC-udvalget
Der har være talt om at pålægge kunstgræs på banen. Der er evt.
mulighed for at få dette billigt evt. gratis og der arbejdes videre med dette.
4) Øvrige udvalg
a. Sponsorudvalg
Sponsorsituationen diskuteres. Folder med reklamemulighederne
lægges ud på nettet.
b. Bygningsudvalget.
Forestående opgaver drøftes. Arbejdskraft efterlyses.
Der overvejes at købe nyt komfur.
c. Bankoudvalget
Da der nu er røgfrit miljø i bankolokalerne, åbner dette mulighed for,
at nye hjælpere kan komme i betragtning.
d. Klubbladsudvalget
Enkelte annoncører slettes.
e. Aktivitetsudvalget
Årsfesten drøftes i detaljer.
Tur til Gunnar Aaskov Motorsport 5. februar. Tilmelding senest 28. januar.
IMK's medlemmer kan for den beskedne sum af Kr. 20,- få adgang til Midtjysk
Mini Racing Klubs' filmklub ”A Day at the Races” som holder forevisning ca.
hver anden måned i Ikast Bio. Tidspunkter vil fremover blive offentliggjort
på hjemmesiden og i klubbladet. IMK medlemskort skal kunne fremvises på

forlangende. Alle film vil på den ene eller anden måde være motorsportsrelaterede.
f. cafeteriaudvalget
Intet at bemærke.
5. Nye mødedatoer
Foreløbelig kalender.
Onsdag d 23-1-2013 IMK Generalforsamling
6. Eventuelt.
Indkøb af CD med oversigt over fonde diskuteres og bevilges.
Procedure for udlån af klubhus diskuteres. Ansøgning om lån af
klubhuset sendes til klubbens formand og bestyrelsen tager beslutning
i hvert enkelt tilfælde.
Liste over mailadresser til pressemeddelelser. JJ koordinerer.
Kartotek over opsætningssteder til løbsplakater. AJ koordinerer.

