
IMK Generalforsamling 23. januar 2013
16 fremmødte udover bestyrelsen. I alt 22 stemmeberettigede.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jan Søndergaard som dirigent, som vælges uden modkandidat.

2. Formanden aflægger beretning
René fortæller om det forgangne år. Største opgave i 2012 har været at finde en ny kasserer,
hvilket stadig ikke er lykkedes.  Igen stor tak til Bankoudvalget for et indbringende år og vi 
kunne ikke have været foruden de midler, som fremkommer herfra.
Der har været forsøgt samarbejde med FDM Motorsport Event omkring udlejning af 
Nørlundbanen til Djævlerace-lignende arrangementer. Dette er p.t. på stand-by, da klubben 
først har skullet afklare forhold omkring SKAT.
Der har også været forsøgt etablering af Traktor-Pulling Arena i forbindelse med lukning af 
denne i Herning, men Ikast-Brande Kommune havde andre planer med hensyn til hvor et 
sådan anlæg skulle placeres.
Fremtidige projekter skitseres. Der var ingen kommentarer til beretningen.
Den fulde beretning kan læses i klubbladet.

3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status
Niels Kr. præsenterer 2012 i tal. Året har givet et højere overskud end budgetteret.
Ingen kommentarer fra Generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Ingen øvrige forslag.

5. Fremlæggelse af budget
Niels Kr. præsenterer bestyrelsens og udvalgenes forslag til økonomien i 2013.
Der budgetteres med et underskud i 2013. Der var kun få kommentarer til budgettet, som
derefter blev vedtaget.

6. Indkomne forslag
Der er indkommet 2 forslag (se bilag).
Første forslag er en mindre ændring til klubbens vedtægter ang. §8. Forslaget vedtages.
Forslag 2 er mereomfattende og splittes op i de 4 punkter, som forslaget reelt indeholder.
Forslaget diskuteres heftigt og følelsesladet.
Pkt. 1 Oprettelse af stabsfunktion, 6 ja, 12 nej, 4 blanke. Forslaget forkastet.
Pkt. 2 Hjælp til hvervning af medlemmer, 6 ja, 15 nej, 1 blank. Forslag forkastet.
Pkt. 3 Nedsættelse af bestyrelsesmedlmmer fra 9 til 7, 7 ja, 6 nej, 9 blanke. Nedstemt da der
skal være 2/3 for, da vedtægtsændring.
Pkt. 4  Ansættelse af efterlønnere, 1 ja, 15 nej, 6 blanke. Forslaget forkastet.

7. Valg til bestyrelse
Følgende vælges;
Jan Juul
Kalle Damgaard
Per Mikkelsen
1.suppleant Niels Kr. Højriis
2.suppleant Inge Marie Pedersen
Valgt på udvalgsmøderne;
Bane-udvalg Allan Jensen
OR-udvalg Anders Clausen
MRC-udvalg Henrik Elleskov

8. Valg af 2 revisorer
Bjarne Nielsen og Jan Søndergaard genvælges. Harald Søndergaard genvælges som supp.

9. Eventuelt.
Banko-hjælpere efterlyses.

Mødet afsluttes i god ro og orden med kaffe og stor lækker pålægsbuffet.


