Referat af bestyrelsesmøde 1/13
Onsdag d.13/2-2013 hos Jan Juul c/o Miniraceklubben,Nygade 29, 7430 Ikast. Kl
19.00
Tilstede: Rene Jørgensen (RJ), Jan Juul (JJ), Niels Kr. Højriis (NKH), Per Mikkelsen
(PM), Mikkel Mikkelsen (MM), Allan Jensen (AJ).
Afbud: Sabine Rosenlund (SR), Anders Clausen (AC)
Uden afbud: Henrik Elleskov (HE)
Dagsorden:
Konstituering af bestyrelsen.
Kalle Damgaard har meddelt bestyrelsen af han ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Derfor indtræder NKH som suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig som følger;
Formand – René Jørgensen
Sekretær/Næstformand – Jan Juul
Kasserer – Niels Kr. Højriis
OR-udvalg – Anders Clausen
Bane-udvalg – Allan Jensen
MRC-udvalg – Henrik Elleskov
Øvrige udvalg (ikke kun begrænset til nævnte personer);
Sponsorudvalg – Jan Juul, Per Mikkelsen, Mikkel Mikkelsen
Bygningsudvalg – René Jørgensen, Per Mikkelsen
Bankoudvalg – Niels Kr. Højriis
Medieudvalg – Jan Juul, Allan Jensen
Aktivitetsudvalg – Sabine Rosenlund

1. Godkendelse af referat
Godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomi
Intet væsentligt siden Generalforsamlingen.
3. Løbende sager
a. Bestyrelsen: opfølgning af igangværende sager:
A1) Kasserer- respons på avisindslag??
Bente Nielsen får med øjeblikkelig virkning status som forretningsfører, som hjælp
til kasserer-posten. Bente vil tage sig af klubbens bogføring.
Bente Nielsen kommer tilstede og praktiske detaljer arrangeres.
A2) Lagerforvalteren, behov. RJ informerer og følger op på opgaven.
A3) Orientering om møde med Ikast-Brande turistråd.
Udvidet samarbejde mellem turistrådet og de forskellige arrangører
af arrangementer.
b. B-udvalget.
Intet at berette.
c. OR-udvalget
Intet at berette.
d. MRC-udvalget
IMK afholder DM-afdeling Large Scale Off-Road d. 27.april samtidig
med Åbent Hus på Nørlundbanen (Folkerace)

4. øvrige udvalg
a. sponsorudvalg
JJ rundsender det af ham udfærdigede sponsor-materiale til opdatering.
Derefter tages kontakt (MM) til annonce- og sponsoratsalgsfirma, for at
undersøge mulighederne for at udlicitere dette arbejde.
PM mener klubben skal mere gå efter få store sponsorer istedet for
mange små. Det diskuteres hvad klubben kan og skal tilbyde sponsorer
som modydelser.
b. bygningsudvalget.
Nye brusefaciliteter er blevet etableret.
c. bankoudvalget
Generalforsamling torsdag d. 21. februar.
d. klubbladsudvalget
Udvalgets navn ændres til Medieudvalget og dækker udover klubbladet
også hjemmeside, Facebook m.v.

e. aktivitetsudvalget
Intet at bemærke.
f. cafeteriaudvalget
Det besluttes at dette punkt fremover vil udgå fra dagsordenen.
5. Nye mødedatoer
Foreløbelig kalender fastsættes.
Onsdag d. 8. maj 2013 – hos René Jørgensen
6. Eventuelt.
Visioner for fremtiden og udvikling af klubben drøftes intenst.
JJ nævner følgende udviklingsprojekter i flæng, som også tidligere har været drøftet.
1) Udlejning af folkeracere i eget regi, efter diverse hurdles i forbindelse med
FDMplanerne nu er elimineret.
2) asfaltering af grusvej i pit-område
3) Nye skure på baneområdet
4) Arrangere nye løbsformer i Folkerace og Cross-Kart (langdistance)
PM nævner sammenlægning med andre klubber.
Alle projekter og ideer står og falder med mangel på tid og arbejdskraft.
Nøglebeholdning og –liste gennemgås.
Opdateret nøgleliste rundsendes af JJ og denne bedes taget op i de forskellige
udvalg for at få opklaret, hvor forsvundne og ikke registrerede nøgler befinder sig
(markeret med rødt på listen).

