IMK bestyrelsesmøde 01-2015, d. 7. april, ved Bjarne Rosenlund Nielsen, Stentoften
7, 8362 Hørning

Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde – Godkendt.
2. Mødeafholdelse mm:
Mailkorrespondance: Det aftales at alle besvarer gruppe mails sendt til bestyrelsen,
blot for at give en tilkendegivelse på at mailen er læst. Det antages at alle
medlemmer der ikke har svaret inden en uge ikke har nogen holdning til emnet. Det
aftales at der via mail kan træffes beslutninger.
Ansvarsområder: Bestyrelsen vil på møderne behandle de områder der omhandler
den generelle drift af klubben. Arrangementer i de enkelte udvalg, og sportslige
projekter behandles i de enkelte udvalg.
Protokol: Protokollen fremover indeholde: Formandens beretning, pokalvindere,
bestyrelses og udvalgs referater. Disse printes ud og sættes i et ringbind.

3. Økonomi – Det ser fornuftigt ud.
4. Bestyrelsen - siden sidste møde –
Konstituering: Formand: Bjarne Rosenlund Nielsen
Kasserer: Niels Kristian Højriis
Sekretær: Sabine Rosenlund
Menig medlem: Rasmus Vendelbo
Bane rep.: Allan Jensen
MRC rep.: Kim Nygaard Krogh
OR rep.: Anders Clausen
Strandflag: Rasmus kigger på tilbud på strandflag, samt layout heraf.

5. Sportsudvalgene:
 a: Banesports-udvalget
Har afholdt første træning, som er gået rigtig godt. Der afholdes løb d. 25/4
 b: OR-udvalget
Den ene container er overdraget til MRC Derudover er der lavet spær mellem de to
nye OR containere. Der er afholdt 2. Afdeling af vinteruppen. Der var 7 kørere i
vintercuppen. (En af kørerne arbejder indtil næste afdeling på at rette bilen op.)
 c: MRC-udvalget
Der afventes stadig svar fra DASU omkring administrativ cirkulære og
forsikringsforhold.
Kunstgræsbanen er underopbygning. Der er desuden en medlems tilgang på 3
mand.

6. Øvrige udvalg:
 a: Sponsorudvalget
Asger Vendelbo arbejder fortsat på at skaffe nye sponsorer, og der er siden sidst
kommet nye til.
 b: Bygningsudvalget
Der er lavet reparation af taget på klubhuset. Olietanken er flyttet over i hallen. Den
er endnu ikke tilsluttet.
 c: Bankoudvalget
Det nye spil får et halvt års prøve tid, da det går stille og roligt frem af med antallet
af spillere.
 d: Klubblad- og hjemmesideudvalget
Klubblad- og hjemmesideudvalgene fortsætter som hidtil.
 e: Aktivitetsudvalget
Der har over vinteren været afholdt en række klubaftener, der alle var fint besøgt.
Dog var de aftener der var temaer bedst besøgt.
 f: Cafeteriaudvalget
Det undersøges om bordpladen i baren selv kan laves.

7. Eventuelt:
* Åbent hus: OR ønsker at udstille et par biler. MRC er usikre på om der kan skaffes
biler og evt. laves arrangement på deres bane.
* Der oprettes et kort til Inge Marie, som skal bruges til cafeteria indkøb.
* Der er kommet informationsmateriale fra Klubliv Danmark. Dette går ud på at IMK
registrere sig som klub, på Klubliv Danmark. Herefter kan alle medlemmer registrere
deres dankort. Herefter vil klubben få en (meget lille) procentdel af de køb der
foretages på disse dankort, i udvalgte butikker. Det vedtages at prøve dette, da det
ikke har nogle omkostninger for klubben.
* DASU har nedsat priserne på MRC medlemskab, som vil komme på hjemmesiden
snarrest.
* Den cd der blev indkøbt med fonde, hvorfra man kan søge økonomisk støtte,
forsøges at findes til Kim, der gerne vil se hvad mulighederne herfor er.
*MRC efterspørger brandslukkere. Der undersøges om der er nogle i klubben de kan
få.

8. Næste møde
D. 30. Juni kl. 19.00, ved Sabine Rosenlund

