Referat af IMK bestyrelsesmøde 02-2016
Mødet blev afholdt torsdag d. 6/6-2016 kl. 19.00 hos Inger Marie Pedersen.
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. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
 Åbent Hus i IMK d. 23/4-2016.
Arrangementet forløb fint og var godt besøgt.
Folkerace havde 76 med ude og køre og 28 kørte selv. Der blev tegnet 1 nyt medlemskab på dagen.
Rally viste biler frem både på og udenfor banen.
MRC havde kombineret arbejdsdag og fremvisning af biler og bane. Hver gang der kom folk forbi
blev der kørt på banen.
Der var ikke tilskud fra DASU's banesportsudvalg til arrangementet.
 Dialogmøde med DASUs bestyrelse d. 25/5-2016
Den nye medlemsstruktur ser ud til at ha' givet en lille medlemsfremgang.
Der arbejdes på at lave en revision af 'banesports cirkulæret'.
 Invitation fra Vores Ikast til foreningsmarked lørdag den 3/9-2016
De enkelte afdelinger finder ud af om de kan deltage.
Seneste tilmeldingsdato 1/8-2016.

3. Økonomi
 Vejforhold
Vejen fra bom til bom er blevet fin, den skal dog lige have en ekstra tur med en vejhøvl. Dette
sørger Asger for at planlægge.
Vejen fra rally op til MRC laves med knust beton. Bjarne har kontakt til en leverandør.
 Kopimaskiner
Der er kommet en nyere kopimaskine i klubhuset og det tilhørende isolerede rum er færdigt.
Formandens udtjente kopimaskine er også blevet udskiftet, så nu er han også kørende igen.
 Støjmåleudstyr
Vi afventer en pris, fra DASU, på hvad det koster at låne deres støjmåler med kalibrator.
Afhængig af lejeprisen vil vi overveje at købe en kalibrator, så vi i IMK har vores eget sæt.

4. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget
Banen trænger til vedligeholdelse.
Der skal laves en ny banehøvl. Indtil høvlen er færdig er det rigtig offroad.
Hvis der er en der kunne tænke sig at stå for vedligeholdelsen, så skal man ikke holde sig tilbage.
Folkerace 21/5-2016, der kom flere gæster end sidste år. Der blev ytret ros for arrangementet.
Den 4/6-2016 blev der afholdt DASU Crosskart tallentudviklingsskole, det forløb som på skinner og
der blev kørt til stålet.
Der afholdes klubmesterskab d. 18/6-2016.
D. 10/9-2016 afholdes U16, U18, Ladies og Crosskart.

Kommunen har godkendt støjberegningen fra DASU, men der mangler stadigvæk godkendelsen af
de materialer som vi gerne vil bruge til banen.

b: OR-udvalget

Afdelingen har været i Horsens og hjælpe til med afholdelse af Rally Sprint og på Fyn og hjælpe til
med et Minirally.
Den 29/4 var IMK arrangør af 1.afd. af NEZ i O-løb. Et veltilrettelagt løb som faldt i deltagernes
smag.
Afdelingen er pt. i fuld gang med at arrangere Landbobanken Rallysprint i Sdr. Vium d. 18/6, samt
IMK Rally Midtjylland, som afholdes d. 10/9-2016.

c: MRC-udvalget

Siden sidst er der arbejdet intensivt med opbygningen af kunstgræsbanen og den er næsten
løbsklar.
I weekenden d. 11-12/6-2016 afholder vi vores første DMSU løb. Det bliver på vores jordbane.
Dette løb er 3. afdeling i serien under denne union og til august skal vi også holde 5. afdeling.
Den 5. afdeling skal køres på kunstgræsbanen. I denne sæson er der i alt 8 løb i DMSU regi.
I slutningen af august skal vi afholde et DASU løb, det bliver 2. afdeling. I denne sæson er der i alt 3
løb i DASU regi.

5. Øvrige udvalg:
a: Sponsorudvalget

Der er endnu en gang skaffet en sponsor.
Den nye sponser er Linda Riis Ejendomsmægler.

b: Bygningsudvalget:
Intet nyt.

c: Bankoudvalget
Der mangler 4 personer der kan hjælpe til på Bingo aftenerne.
Uden denne hjælp går det ud over det overskud som IMK modtager.
Der mangler folk til d. 11/7, 14/9, 11/11-2016.
Der kræves ikke nogle specielle egenskaber, så bare meld dig som frivillig.

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

Der kan godt bruges nogle flere tallerkner. Hvis nogen skulle komme omkring et godt tilbud, så giv
os et tip.

6. Eventuelt:
Ingen emner.

7. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Asger d. 26/9-2016 klokken 19:00.

