Generalforsamling 2016.
Torsdag d. 21. Januar 2016, kl. 19.00
1. Valg af dirigent:
Dirigent Jan Søndergaard kan fastslå at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning:
Mens der i foregående år har været en del udskiftning og fravær i bestyrelsen, har 2015 været et
meget stabilt år. Alle har deltaget aktivt i møderne og bestyrelsesarbejdet er foregået i en god og
konstruktiv tone. Samarbejdsviljen har været stor og man har givet sig tid til at lytte til
hinandens synspunkter – en egenskab der er nødvendig, når man skal have en klub med tre
sportsafdelinger til at nå frem til løsninger, der både tilgodeser den enkelte afdeling og samtidig
er i hele klubbens interesse.
I de sportslige udvalg arbejder alle tre afdelinger med hver deres opgaver. En detaljeret
gennemgang af hver afdelings årsrapport vil jeg undlade, idet de har været fremført på
årsmøderne og referaterne der fra kan læses på klubbens hjemmeside. Der er dog enkelte emner
jeg vil nævne:
I baneafdelingen er man kommet langt med planerne om at ændre på baneforløbet, så banen
bliver både længere og mere spændende at køre på. Skitserne har længe været klar og planen for
den praktiske udførelse er også langt fremme, men som sædvanligt kan man næsten sige, er der
også lovmæssige krav der skal opfyldes. Så snart baneforløbet ændres, skal der blandt andet nye
støjberegninger til og det er krævende - såvel tidsmæssigt som økonomisk. Derefter skal det
praktiske arbejde udføres og efterfølgende skal banen godkendes sikkerhedsmæssigt. Om det alt
sammen kan nås inden sæsonstart er nok tvivlsomt, men ellers sker det forhåbentlig i løbet af
året.
MRC afdelingen er stadig i gang med opbygningen af kunstgræsbanen. Samtidig er der gang i
forbedringen af kørerfaciliteterne.
Organisatorisk er MRC sportens fremtid stadig uvis. Som bekendt køres der med radiostyrede
biler i 2 andre unioner end DASU. I 2014 havde DASUs MRC udvalg mere eller mindre givet op og
alle troede vist at MRC sporten ville lukke i DASU regi. Det skete ikke – repræsentantskabet
besluttede noget andet og de daværende 70 DASU-MRC medlemmer i 2014 er vokset til omkring
110 medlemmer i 2015.
Der arbejdes stadig på at samle MRC sporten i en union, men det er ikke nogen let opgave og
intet tyder på at det kommer til at ske i den nærmeste fremtid.
I DASU skulle der have været afholdt 2 MRC løb i 2015, men begge blev aflyst. Der hvor der er
flest deltagere, er i DMSU og hvis vi ønsker løbsaktivitet på banen, er det mest sandsynligt, at det
skal foregå i det regi. Ingen kan være interesseret i at MRC afdelingen i endnu et år skal nøjes
med kun at kunne træne på banen.
OR afdelingen har også været i gang med byggeaktiviteter. Pladsmangel i både MRC og OR
afdelingerne endte med at der blev købt 2 stk. 40 fods containere, som skulle stilles med lidt
afstand og laves en overdækning over. Umiddelbart en nem og hurtig udført opgave. For at være

på den sikre side forhørte vi os hos kommunen, om det var noget vi blot skulle meddele eller
hvordan vi skulle forholde os. Vi blev hurtigt klogere – det var ikke spor simpelt – faktisk kunne
det slet ikke lade sig gøre. Det ville kræve en landzonetilladelse, som ikke kunne gives, idet det
var i strid med Planloven. Eneste mulighed ville være hvis Teknik- og Miljøudvalget ville give en
dispensation. Med lidt forarbejde og efter nogle måneders venten, med offentlig høringsperiode,
lykkedes det at opnå dispensationen og arbejdet kan nu gøres færdigt.
Økonomisk har 2015 igen været et godt år, men det vil kassereren komme nærmere ind på. En af
de store bidragsydere er som sædvanligt bankospillene i Herning. Der er forsøgt at ændre på
spiltyperne og det ser ud til at spillerne har taget godt imod ændringerne, så de fleste spil giver
nu oftest overskud.
Spilleautomaterne samme sted: Allerede sidste år var der tale om at Folketinget ville ændre på
reglerne for overskudsdeling og det er nu godt på vej. I 2016 og 2017 er der en
overgangsordning, hvor overskuddet fra spillehallerne overføres til en pulje der administreres af
Skat. Her fra kan de foreninger der tidligere har fået del i overskuddet nu kan ansøge om at få
del i midlerne. Så vidt vi kan udlede af bekendtgørelsen, skulle IMK fortsat være berettiget til det.
Hvad der kommer til at ske efter 2017 er uvist, idet der endnu ikke lovgivet på området.
Forhåbentlig kan vi stadig kalkulere med en indtægt fra bankospil og spillemaskinerne, for ellers
vil der blive behov for at ændre væsentligt i vores budget fremover.
Vi kommer ikke udenom at motorsport er en dyr sport og både udøvere og arrangører er
afhængige af sponsorindtægter. I DASU har man i flere år oplevet medlemstilbagegang, blandt
andet forårsaget af den økonomiske krise. I IMK har vi i 2015 også konstateret et lille
medlemsfald (fra 128 til 120) – hvor det ellers har ligget stabilt på ca. 130 medlemmer de
seneste tre år.
For at tiltrække nye aktive, har DASU har forsøgt sig med et prøvemedlemsskab der gælder i 3
måneder. For klubberne har det hidtil været gratis at oprette prøvemedlemmer.
Fastholdelse af eksisterende medlemmer har der også været fokus på. Derfor er der på det seneste
repræsentantskabsmøde blevet reduceret i antallet af forskellige medlemsskaber, særligt med
fokus på at de frivillige hjælpere – officials – skulle have et billigere medlemskab.
Vi tror det er et skridt i den rigtige retning og håber det kan være med til at stoppe
medlemstilbagegangen.
Samtidig skal vi i klubberne sørge for at der er nogle gode arrangementer og det er et sted hvor
medlemmerne synes det er rart at komme. Klubaftener er blot et af midlerne, men det kræver
også noget af medlemmerne – nemlig at de møder op når der sker noget, for ellers ebber det hele
ligeså stille ud igen.
Vi skal også blive bedre til at gøre offentligheden opmærksom på, at vi som klub er der og vi har
nogle gode tilbud. Når vi kigger indad må vi indrømme, at vi ikke får lavet de pressemeddelelser
vi burde efter vores arrangementer i klubben. Vi mangler en PR chef som den drivende kraft, så
hvis der er nogen der har mod på opgaven eller kender I nogen der har lyst, hører vi meget gerne
nærmere.
”Vores Ikast” er en sammenslutning af foreninger, butikker og virksomheder i Ikast-området.
IMK er blevet indmeldt i foreningen, som afholder forskellige arrangementer, markedsdage osv.
Formålet er at klubben ved forskellige lejligheder kan gøre opmærksom på sin eksistens og de
tilbud klubben kan tilbyde. Igen kræver det medlemmernes opbakning, for det er dem der skal
være klubbens ansigt udadtil. Vi håber medlemmerne er klar til det.

IMKs medlemmer er meget aktive deltagere/kørere i løb i både ind- og udland. I referaterne fra
årsmøderne kan man læse lange lister over de mange flotte resultater der er opnået. Stort
tillykke med resultaterne.
Resultater skabes der også andre steder – nemlig i og omkring klubben – af de mange der yder
en indsats for IMK. Det største aktiv vi har, er uden tvivl den frivillige arbejdskraft. Derfor skal
der lyde en stor tak til de mange der er med til at skabe de gode resultater i IMK.
Der er ingen kommentarer til beretningen.
3. Kasseren fremlægger revideret driftsregnskab og status:
Der er ingen kommentar til regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent:
Generalforsamlingen vedtager at behandle indkomne forslag før fastsættelse og kontingent og
fremlæggelse af budget.
Der tales omkring forskellige konstellationer af evt. hævelse af medlemsskaber.
Bestyrelsen foreslår at prisen på et medlemskab lige nu ikke ændres. Bestyrelsen vil i løbet af
2016 arbejde med priserne på de forskellige medlemsskaber til 2017.
Dette vedtages.
5. Fremlæggelse af budget:
Kommentarer til budget:
Alarm: Grunden til at der er afsat så meget til alarm, er at der skal opsættes et nyt system.
Tilskud til diverse afdelinger: Bane afdelingen har søgt til omlægning af banen. OR afdelingen
har sidste år sat byggeriet i stå, og derfor ikke brugt det beløb der var afsat til dem sidste år.
MRC afdelingen har søgt om penge til nyt kunstgræs.
Budgettet godkendes.
6. Indkomne forslag:
Forslag 1 og 2: Der stemmes enstemmigt for en ændring af vedtægternes § 2 og 12 således at
teksten fremover vil lyde sådan:
Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening for at varetage fælles
interesser og arbejde for:
at drive motorsport og afholde instruktions kursus i forbindelse hermed samt at skabe større
forståelse for denne sport.
at arrangere møder med instruktive foredrag, film o.l.
at forhandle med myndigheder og foreninger til gavn for klubben.
at samarbejde med andre motorklubber enten direkte eller indirekte gennem medlemskab af
Dansk Automobil Sports Union. MRC afdelingen kan have medlemsskab af én eller flere
Unioner.
Og:
Foreningen er tilsluttet Dansk Automobil Sports Union (DASU), hvilket medlemskab kun kan

opløses af en generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Dog kan MRC
afdelingen også have medlemskab af andre Unioner.
Alle foreningens motorsportsarrangementer køres efter de til enhver tid gældende
løbsreglementer og køreregler, som er vedtaget af DASU, for MRC afdelingens vedkommende,
den Union som arrangementet afholdes under.
Forslag 3: Der stemmes enstemmigt for en ændring af vedtægternes § 4 således at teksten
fremover vil lyde:
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og træder i kraft med det samme.
Kontingentet betales forud og beløbet er gældende indtil næste ordinære
generalforsamling.
Hvis generalforsamlingen vedtager en ændring af kontingentet, vil der ikke finde en
efterregulering sted for dem, der har betalt inden generalforsamlingen.
Et medlemsskab er ens gyldig, uanset om det er betalt før eller efter
generalforsamlingen.
Intet medlem kan få udstedt licens, få lov at starte i noget løb eller deltage i noget andet
arrangement, forinden kontingent er betalt.
Forslag 4: Der stemmes enstemmigt for en ændring af vedtægternes § 9 således at teksten
fremover vil lyde:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal angive dagsorden, der altid skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse om de 3 af
sportsgrenene valgte til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.
Frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen er 8 dage.
Under eventuelt kan behandles spørgsmål, som vedrører foreningen direkte eller indirekte.
For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal kontingentet være betalt
inden generalforsamlingen starter.
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen vedtager skriftlig
afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal dog altid benyttes skriftlig afstemning.
Almindelig stemmeflerhed er gældende undtagen ved afstemninger om sager vedrørende §10,
§11 og §12.

Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indkalde og skal indkalde, når mindst 1/3 af
medlemmerne anmoder herom.

7. Valg af bestyrelse: (2 medlemmer, og 2 suppleanter.)
På valg er Rasmus Vendelbo og Sabine Rosenlund. Ingen modtager genvalg.
Inger Marie Pedersen og Asger Iversen vælges til bestyrelsen.
Som suppleanter vælges: Hans-Arne Geertsen (1. Suppleant) Gert Kjeldsen (2. Suppleant.)
Repræsentanter fra sportsudvalgene:
Fra Bane afdelingen: Allan Jensen
Fra MRC afdelingen: Kim Krogh
Fra OR afdelingen: Anders Clausen
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
Jan Søndergaard og Sabine Rosenlund vælges som revisorer, Harald Søndergaard vælges som
suppleant.
9. Eventuelt:
Inger Marie informerer om at der fremover, med stor sandsynlighed, ikke vil komme et ligeså
stort overskud fra banko/spilleautomater som førhen, grundet nye regler omkring udlodning
af overskuddet fra spillehaller.
NK Vil gerne takke Bente Nielsen, Helle Brill og Henrik Elleskov, for deres store engagement i
forbindelse med regnskabsføring.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejdsindsats i
bestyrelsen.

