IMK bestyrelsesmøde 04-2015,
Tirsdag d. 24.november kl. 19.00 hos Anders

Referat:
1. Godkendelse af referat Godkendt
2.




Økonomi
Status: Alt ser godt ud
Strandflag – Er indkøbt, de vil komme til at ligge i klubhuset.
Vejforhold/-tilstand fra Brandevej og til klubhuset – Der i gangsættes at få lavet fald
på grusvejen, så de store huller kan lukkes uden at komme igen.
 Kopimaskinen i klubhuset – Kopimaskinen er i stykker, NK tager fat i Jens Peter og
finder ud af om den kan repareres.
 Kopimaskinen der står hos Bjarne er defekt – Kim undersøger om han kan skaffe en
ny brugt.
 Mulighed for ansøgning af tilskud fra DASU’s Banefond – Der blev på
repræsentantskabsmøde ændret til at der nu også kan søges til forbedringer af
baneanlæg. Bane afdelingen vil have det i tankerne, skulle dette blive relevant.

3. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
 Svar fra Ikast Brande kommune angående hædring af sportsudøvere – Ikast Brande
kommune har sendt en mail omkring, at der ikke er noget i vejen for at indstille
udøvere for sidste års resultater.
 Henvendelse fra Kriminalforsorgen om at tage personer i samfundstjeneste – Det
bliver et nej tak.
 DASU’s Repræsentantskabsmøde – Der bliver skåret ned på antallet af
medlemstyper til tre i 2016.
Der blev ikke vedtaget en tvangsnedlægning af klubber med mindre end 25
medlemmer.
4. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget Der arbejdes på budget og skitse til baneomlægning. Der er
søgt to løb i 2016: d. 17. Maj og 10. September.
b: OR-udvalget Der har været folk afsted og hjælpe med afviklingen af DM 6 i
Kjellerup.
2. afdeling af klubmesterskab blev desværre aflyst grundet af manglende tilladelser.
Planglægning af minirally afdelingen som klubben afvikler den 10. September er
godt i gang. Der er fundet lokation til centrum og spisning. Prøveområder er der
også kigget på.
c: MRC-udvalget Der er blevet flyttet containere på plads og lavet førertårn. Der er
søgt et DASUløb i 2016

5. Øvrige udvalg:
a: Sponsorudvalget Intet at bemærke
b: Bygningsudvalget:
 Status på OR-depotet – indkøb til byggeriet er udsat til næste år.
c: Bankoudvalget Alt er økonomisk i orden i forbindelse med spillet. Der er dog ofte i
forbindelse med spillet mangel på Ppladser.
d: Klubblad- og hjemmesideudvalget Intet nyt
e: Aktivitetsudvalget
 Klubaftener – De afholdte klubaftenener er gået godt. Skulle der være nogen der
har forslag til aktiviteter her i sen vinteren, skal de være velkomne til at komme med
dem.
 Årsfest – Årsfesten bliver afholdt den 30. Januar 2016. Mere info kommer på
hjemmesiden
f: Cafeteriaudvalget Intet nyt
6. Årsmøder og generalforsamling
 Der er kommet et forslag til vedtægtsændringer, som vil blive gennemgået på
generalforsamlingen.
7. Eventuelt:
 Foldere – I forbindelse med promovering af klubben arbejdes der på at få lavet en
folder, som beskriver klubben som helhed, men også kort de tre afdelinger og deres
tilbud. Hvis nogen kender en der vil kunne sætte en M65 folder op, må de meget
gerne tage kontakt til Sabine.
 T-shirts – Det er muligt at købe nye klub Tshirts, til den nette sum af 100 kr.
8. Næste møde Ved NK d. 12. Januar 2016

