Referat af IMK bestyrelsesmøde 01-2016
Mødet blev afholdt torsdag d. 17/3-2016 kl. 19.00 hos Allan Jensen .
Deltagere:
Afbud:
Referent:

Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen,
Allan Jensen, Anders Clausen, Kim Nygaard Krogh.
Ingen.
Kim Nygaard Krogh.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
2. Konstituering i h.t. Vedtægterne
Formand, Bjarne blev genvalgt.
Kasser, Niels Kr. blev genvalgt.
Sekretær , Kim blev valgt.

3. Mødeafvikling mm.
For at undgå ekstra bestyrelsesmøder klares opståede sager imellem møderne pr. e-mail. Til disse
e-mails er der 1 uge svar tid. Man kan undlade af svare, hvis man ikke har relevant input.
Bestyrelsesmøderne bestræbes at afholdes som korte møder, der skal ikke laves detailplanlægning
til møderne.
4. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)

 Generalforsamling
Generalforsamling blev afholdt i god stemning og der blev bl.a. vedtaget 4 vedtægtsændringer. De
nye vedtægter lægges ind på hjemmesiden.

 Klubaften hos Autogalleriet samt i klubhuset

Der var mange med til Klubaften hos Autogalleriet.
Flere hos Autogalleriet er interesseret i IMK og de er blevet inviteret til åbent hus. De skal også
inviteres til en klubaften.
Flere vil gerne hjælpe til ved IMK arrangementer og udstiller også gerne deres biler.

 Forårsmessen i Strøgcentret

Næste gang vil vi op midt i centeret, hvor der er flere besøgende. IMK udstillede 2 crosskart, 1
folkeracer, 1 rallycross bil, 2 rallybiler og 6 MRC biler. MRC afdelingen uddelte et pænt antal flyers.
Det giver måske ikke flere medlemmer i første omgang, men det udbreder kendskabet til IMK og
giver forhåbentlig flere besøgende til arrangementerne.

 Forslag om oprettelse af Facebook side

Sabine Rosenlund har tilbudt at oprette og vedligeholde en IMK facebook side. Vi siger ja tak.
Den kan bruges til reklame for IMK og det er væsentlig billigere at reklamere på facebook end i
aviser og lettere end at dele foldere ud. En reklame på facebook , der skal sendes ud i en Radius på
60-70 km koster ca kr. 200,-

5. Økonomi
 Vejforhold/-tilstand fra Brandevej og til klubhuset
Asger og Henrik Iversen har lavet vejen af 2 omgange. Første gang blev der fjernet muld og ukrudt i
den ene side og lavet fald over imod grøften. Anden gang blev der lavet en grøft i den anden side
og også fjernet muld og ukrudt og lavet fald over imod grøften indtil midten af vejen. Der skal køres
lidt mere stabilgrus på, men det ser allerede godt ud.
Vejen fra Rally containerne og op til MRC området skal også ordnes. I første omgang forsøges det,
at skaffe nogle knuste mursten.

 Kopimaskiner

Der er indtil videre tømt nogle reoler for at skabe plads. Der er fundet en dør og folk til at bygge
væggen, vi siger på forhånd tak til Michael og Hans B. Nielsen.

 Alarmanlæg

Det gamle anlæg bliver skiftet ud i nærmeste fremtid. Niels Kr og Allan tager endelig beslutning og
bestiller.

6. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget
Der mangler klargøring af afdelingens materiel. Bla. er gummigedens batterier færdige og skal
udskiftes. Niels Kr. køber to nye batterier.
Der mangler stadig en godkendelse fra kommunen, på omlægningen af banen, før arbejdet kan
påbegyndes.

b: OR-udvalget
Vintercup 1 er afholdt med fin deltagelse. Vintercup 2 er afholdt, når dette læses.
Der er planlagt en arbejdsdag, hvor der skal laves endevæg imellem containerene og opsættes
plader på siderne af containerne. Aulum Bilcenter har sponseret 100 m2 tagplader.
Der er flere fra afdelingen der har været på kursus i Teknisk kontrol.

c: MRC-udvalget
Vi er stadig i gang med opbygningen af kunstgræsbanen og har haft et par arbejdsdage og har
yderligere en planlagt. Så det skrider langsomt fremad.
DASU har langt om længe fået lavet løbskalenderen færdig for MRC, og vi har fået et løb d. 27/8.
Så sammen med de to DMSU løb d. 12/6 og d. 14/8 får vi noget mere aktivitet end i sidste sæson.
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne i de respektive afdelinger til at hjælpe til på
arbejdsdage og med general vedligeholdelse i det daglige på området. Det er disse bidrag der gør at
klubben fungerer og at den holdes klar til diverse arrangementer.

7. Øvrige udvalg:
a: Sponsorudvalget
Asger Vendelbo har endnu en gang skaffet nogle sponsore. De nye sponsere er Frisør Klip & Z og
Ege Blomster.
Bandereklame koster kr. 200,- pr. meter årligt, firmaet kommer selv med skiltet.
Klubblad reklame koster fra kr. 250,- til kr. 2.000,- årligt, firmaet levere selv materialet.

b: Bygningsudvalget:
Der skal skiftes en tagplade på maskinhuset.
Allan laver en beskrivelse på betjeningen af varmepumperne.
Der opfordres til oprydning på opslagstavlerne, gammelt/urelevant materiale fjernes og nyt
opsættes.
Der mangler plads til store pokaler, der skal skaffes en reol eller nogle hylder til formålet.
Kim medbringer et projektor lærred til klublokalet.

c: Bankoudvalget
Der er uddelt overskud på kr. 25.000,Banko aftenerne kører fint med bemandingen.
Der mangler jævnligt hjælp til Bingo aftenerne.

d: Klubblad- og hjemmesideudvalget
Klubblad, det kører fint, dog er indlæg altid velkommen.
Hjemmesideudvalg, intet at bemærke.

e: Aktivitetsudvalget
Der modtages gerne forslag til aktiviteter til den næste vinter sæson.

f: Cafeteriaudvalget
Det gamle komfur er ustabilt. Et nyt komfur til køkkenet koster kr. 2500,Asger og Inger Marie køber et nyt komfur.
Der mangler bestik og service bakker til opvaskeren, Inger Marie køber flere bakker.

8. Eventuelt:
 Tilbud til nye medlemmer i IMK
Bjarne forslår reduceret kontingent til nye medlemmer.
Det afgøres i de enkelte afdelinger om de vil betale af egen kasse.

 Støjmåleruddannelse

OR mangler en der har gennemgået kurset.






Bjarne og Asger undersøger om IMK’s støjmåler kan kalibreres via DASU og finder priser.
Der oprettes MobilPay til Inger Maries Dankort.
Initiativet Klub liv er lukket ned. Der var ikke nok tilmeldte firmaer og ikke nok tilmeldte
medlemmer.
Vær opmærksom på, at der er ingen forsikring, der dækker skader på køretøjer nede i depotet
(ryttergården)
Husk Åbent hus d. 23/4-2016

9. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Inger Marie d. 6/6-2016 klokken 19:00.

Bilag 1. Statusliste over aktiviteter.
Nye opgaver og igangværende aktiviteter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sabine Rosenlund
Asger og Henrik Iversen
Michael og Hans B. Nielsen
Niels Kr. og Allan
Niels Kr.
Allan
Alle

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tovholder mangler
Kim
Tovholder mangler
Asger og Inger Marie
Inger Marie
Bjarne og Asger

14. Niels Kr.

Afsluttede opgaver og aktiviteter:
1.

- opretter og vedligeholder en IMK facebook side.
- bestiller og fordeler stabilgrus til vejen imellem de to bomme.
- bygger skillevæg med dør til det nye kopirum.
- udvælger og bestiller det nye alarmanlæg.
- køber to nye batterier til gummigeden.
- laver en beskrivelse på betjeningen af varmepumperne.
- oprydning på opslagstavlerne, gammelt/urelevant materiale
fjernes og nyt opsættes.
- reol eller hylder i klubhuset til store pokaler.
- projektor lærred til klubhuset.
- ekstra hjælp til Bingo aftenerne.
- køber et nyt komfur.
- køber flere bestik og servicebakker til opvaskeren.
- undersøger om IMK’s støjmåler kan kalibreres via DASU og
finder priser.
- opretter MobilPay til Inger Maries Dankort.

Bilaget er nyt. I fremtiden rykkes afsluttede opgaver herned.

