Bestyrelses møde den 14.august
Fremmødt: Rene Jørgensen, Niels Kristian Højris, Allan Jensen, Mikkel Mikkelsen, Sabine Rosenlund, Anders
Clausen, Per Mikkelsen, Martin Jakobsen.
afbud: Jan Juul.
Godkendelsen af referat fra sidste møde:
Godkendt uden bemærkninger.
Økonomi:
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning
Løbende Sager:
1. Bestyrelsen:
Klubblad udsendes 2 gange mere i 2013 og sidste nummer udsendes medio december. Jan Juul
overtager igen udgivelsen af bladet.
Der er indgået aftalt med et medlem omkring opdatering af overvågning og alarm. Allan sørger for
at udføre det
Der skal undersøges om det er rentabel at udskifte Oliefyret til en varmepumpe. Per undersøger,
Der arbejdes videre med oprettelse af ”Dropbox” og E-mail. Mikkel skaber oversigt og indhenter
løsninger.
Der indhentes tilbud på Nyt tag på klubhus, Per indhenter tilbud.
Der forsørges på glasfiber hus til billetskur, Per indhenter tilbud.
2. B udvalget:
Henvendelse fra medlem blev drøftet og sagen undersøges, medlemmet svares direkte.
Økonomi for afdelingen blev forlagt.
3. OR udvalget:
Økonomi for afdeling blev forlagt. Det ser interessant ud!!!!
Der blev drøftet om der var mulighed for at IMK selv står for adgangskontrol til DM6 Udvalgene
undersøger mulighederne.
4. MRC Udvalget:
Om rokering i udvalget. Martin Jakobsen blev budt velkommen.
Der er ønsker om flere nøgler i udvalget. de aftaler med Jan Juul omkring dette.
Der rettes henvendelse til DASU for udredning af licens regler.
Bestyrelsen har bevilget transport af 1200 m2 Kunstgræs fra Sjælland.

Øvrige Udvalg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sponsorudvalg:
Bygningsudvalg: se under løbende sager
Bankoudvalg: se under bestyrelsen
Klubblads og hjemmeside udvalg: Se under bestyrelsen
Aktivitets udvalg: jule frokost afholdes ikke i år, der arbejdes på en film aften i Ikast Bio.
Cafeteria udvalg:

Nyt møde:
5 december. Sabine
års møder 6 bane 8mrc 9 OR januar 2014
Generalforsamling 23 januar 2014
bestyrelsesmøde 15 januar NK
årsfest 1 februar 2014
Evt:
Der arbejdes på nyt logo og informations materiale

