IMK bestyrelsesmøde 02-2015,
Tirsdag d. 30.juni kl. 19.00 hos Sabine (Stentoften 7, Hørning)
Tilstede: Bjarne Rosenlund, Anders Clausen, Kim Krogh, Niels Kristian Højriis, Allan Jensen,
Sabine Rosenlund
Afbud: Rasmus Vendelbo

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat: Referat godkendt.
2. Økonomi
Overordnet ser alt godt ud.
Det aftales at afdelingernes regnskab fremover skal være ajourført inden der
afholdes bestyrelsesmøder, for at give et bedre billede af afdelingernes økonomiske
situation.
Der er indkøbt ny køledisk til kantinen, som er blevet installeret.

3. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
Der er indhentet tilbud på strandflag, som skal bruges til promovering af klubben.
Der bestilles flag, når designet er på plads.
Der er kommet en Henvendelse fra ”Vores Ikast”, vedr. IMKs interesse i et
medlemskab. Det besluttes at tegne et medlemskab, for at se hvad det kan give
klubben.
Der er afholdt DASU dialogmøde i Pårup angående medlemstilbagegang i DASU.
Bjarne og Kim deltog, og fandt ikke mødet givende, da mødet synes en anelse
ustruktureret, og der ingen konkrete udmeldinger kom fra DASUs bestyrelse. De
forskellige klubber fik dog rig mulighed for at komme med deres input og
utilfredsheder, hvilket DASUs bestyrelse synes at tage til efterretning.
4. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget
Der er afholdt to løb på banen. Ladies cup og ungdomsløb. Økonomisk hang løbene
fint sammen.
Træningerne har ikke været nogen stor succes. Der forventes dog at vende dette.
b: OR-udvalget
Der har været officials på Fyn og i Hobro for at hjælpe med at afvikle mini rally.
Derudover er der afholdt rallysprint i Sdr. Vium.

Bjarne har deltaget i dialogmøde, samt møde omkring mini rally syd 2016, hvor IMK
har fået en af de 5 afdelinger. (D. 10. September 2016, indtil videre.)
Udvalget er kede af den kedelige udvikling der har været i opbakningen med at
passe de prøver som IMK skal.
c: MRC-udvalget
Der arbejdes med at lægge kunstgræs på banen, hvilket nogle af trænings
torsdagene også bruges på.
5. Øvrige udvalg:
a: Sponsorudvalget
Asger Vendelbo har lagt et stort arbejde i at finde nye sponsorer, og er lykkedes
rigtig godt med dette. Specielt bandereklamer er der kommet en del af.
b: Bygningsudvalget:
Status på byggeansøgningen til OR-depotet: Der er søgt byggetilladelse, som på
nuværende tidspunkt ligger til høring frem til 16. juli, da det drejer sig om en
bygning i landzone. Byggeriet står således stille, indtil der foreligger en endeligt
tilladelse.
Der er problemer med at alarmen ofte slår fra af sig selv. NK har talt med
alarmmanden, de har aftale at et medlem med en nøglebrik kontakter ham, når
denne står ved alarmen, for at han kan fjernløse problemet. Kim kontakter
alarmmanden i uge 29 i forbindelse med en arbejdsdag.
c: Bankoudvalget
Inge Marie er blevet valgt ind i begge bankoforeninger.
d: Klubblad- og hjemmesideudvalget
Der efterlyses stof til klubbladet, specielt fra baneafdelingen.
e: Aktivitetsudvalget
Successen fra sidste år, med klubaftner gentages igen i år. Alle medlemmer
opfordres til at lægge hovederne i blød, og kommer med forslag til evt. firma besøg
eller ønskede oplægsholdere.
Der arbejdes på at få lavet nye klub T-shirts.
f: Cafeteriaudvalget
Der skal arbejdes på at få lavet et forhæng til øl og vand køleskabet.
6. Eventuelt:

Prøvemedlemmer: NK har kontaktet de banefolk der har haft prøvemedlemskab.
Indtil videre er der ikke noget system for hvad der skal ske når prøveperioden
udløber, og det er op til hver afdeling hvad de gør med deres prøvemedlemmer.
Klubliv Danmark: Klubben er tilmeldt. Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig
på www.klublivdanmark.dk
Sabine arbejder på at få lavet nogle foldere, til information omkring klubben og de
forskellige grene der udbydes.

7. Næste møde
D. 8. september ved Kim, Risskov – adresse følger

