IMK bestyrelsesmøde 05-2015
Tirsdag d. 12.januar kl. 19.00 hos Niels Kristian

Referat:
1. Godkendelse af referat Referatet er godkendt.

2. Økonomi
 Vejforhold/-tilstand fra Brandevej og til klubhuset – Bjarne har talt med Henrik
Iversen, som i samarbejde med Asger Iversen vil grave muld af, således vandet kan
løbe fra vejen. Der undersøges hvad der vil være den bedste løsning fremadrettet, så
der ikke skal lappes år efter år. (Bjarne tager kontakt til Asger.)
 Kopimaskiner – Kopimaskinen i klubhuset: Kan repareres, og der er fundet dele
hertil, men hvis ikke den kan stå i et rum som er tørt og med konstant varmere
temperatur, vil den snart gå i stykker igen. Der arbejdes på at lave et lille isoleret
rum i dommertårnet, hvor maskinen kan stå. Der kigges nærmere på dette i
forbindelse med generalforsamling.
 Årsregnskab 2015 og budget 2016 – Regnskab og budget er klar til at blive fremlagt
generalforsamlingen.
3. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
 Vores Ikast: Tilbud om optagelse i Tilflytterguiden – Der takkes nej til tilbuddet.

4. Sportsudvalgene
a: Banesports-udvalget – Der holdes åbent hus den 23/4. Derudover afholdes der
den 21/5 og 10/9 løb. Den 18/6 afholdes der klubmesterskab.
Der afventes DASUs støjberegning i forbindelse med baneudvidelse, samt kommunal
tilladelse.
b: OR-udvalget – Der afholdes vintercup og klubrallykursus søndag den 17/1.
Derudover er der søgt løb den 18/6 (Rallysprint) og 10/9 (Afd. Af minirally syd.)
c: MRC-udvalget – De kunstgræstæpper som har ligget nede ved MRC er desværre
hullede og ubrugelige. Derudover har afdelingen fået 200m2 fliser af Ikast-Brande
kommune.

5. Øvrige udvalg
a: Sponsorudvalget – Asger og Gert arbejder ihærdigt videre med at finde nye
sponsorer.

b: Bygningsudvalget – Der skal vurderes hvor mange stormskader der er på
klubhuset og hallen.
c: Bankoudvalget – Alt går stadig godt.
d: Klubblad- og hjemmesideudvalget – Allan forsætter som webmaster, og Kim som
klubbladsredaktør.
e: Aktivitetsudvalget
 Klubaftener – Der afholdes klubaftener d. 9/2 og 8/3. Der arbejdes på at finde nogle
aktiviteter, evt. et virksomhedsbesøg.
 Årsfest – Der er styr på årsfesten. Der mangler dog folk til at hjælpe med opdækning
af borde lørdag klokken 10.00.
f: Cafeteriaudvalget – Intet at berette.

6. Årsmøder og generalforsamling
Der er afholdt tre gode årsmøder. Alle referater er er at læse på hjemmesiden.
 Forslag om vedtægtsændring – Der er kommet 4 forslag til vedtægtsændringer.
 Kontingentforslag – Der stilles forslag til at hæve kontingentet med 50 kr. gældende
fra januar 2017.
7. Eventuelt 8. Næste møde – tirsdag d. 15/3 klokken 19.00 hos Allan, Ellevej 6, 7442 Engesvang.

