Referat af IMK bestyrelsesmøde 03-2016
Mødet blev afholdt mandag d. 26/9-2016 kl. 19.00 hos Asger Iversen.
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)
 Kåringsarrangement i kommunen.
Kommunen hædre nogle af borgerene, der klare sig godt sportsligt. Harald og Jan Søndergaard fik
en medalje i Nordisk mesterskab og det er på baggrund af denne de er blevet hædret med blomster
og avisomtale.
 Foreningsdag i Vores Ikast.
IMK takkede nej. Vi ser om det kan prioriteres højere til næste sæson.
 Henvendelse fra Føtex.
Om at lave nogle aktiviteter foran Føtex.
Der kunne evt. laves en konkurrence, hvor Føtex så sponserer præmierne.
Det kunne skabe lidt mere opmærksomhed omkring IMK og forhåbentlig resultere i flere tilskuer og
nye medlemmer.
Der skal tænkes lidt mere over konceptet og mulighederne.
 Henvendelse fra Mike Sørensen.
Tovholdere til folkeracebane ønskes. Det er vider givet til Banesportsudvalget, der håndterer dette.

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.
 Kopimaskine i klubhuset
Den 'nye' kopimaskine kan ikke lave dobbeltsidet kopier længere. Niels Kr. kontakter reparatøren.
Der skal snart tændes for varmen i rummet.
 Alarmanlæg
Der er nogle af nøglebrikkerne der ikke virker ordentlig. Hvis man får startet en alarm, så ringer
man til Allan (2372 5014) eller Niels Kr. (4014 5203), så alarmen kan stoppes igen.
 Støjmåleudstyr
Indkøb af en kalibrator er udsat, der findes en løsning i løbet af vinteren. Bjarne kontakter de rette
personer.

4. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget
Der er fundet en der vil stå for vedligeholdelsen, dette er en stor hjælp, og Thomas Andersen bydes
velkommen på posten. Hvis man har ønsker til banens vedligeholdelse eller gerne vil bidrage, så
tager man kontakt til Thomas, der så vil koordinere arbejdet.

Fra bestyrelse side opfordres til, at der er enighed i udvalgene, inden der træffes økonomiske
beslutninger.
Klubmesterskabet d. 18/6-2016 blev desværre aflyst pga. manglende tilmelding.
D. 10/9-2016 blev der afholdt U16, U18, Ladies og Crosskart. Selve løbet blev afviklet uden
problemer. Der var dog store udfordringer med at finde nok officials.
Ryttergården er ved at blive for lille. Det er oppe til overvejelse om der skal betales et beløb for den
plads, der bruges ud over den tildelte plads.

b: OR-udvalget
Afdelingen fik arrangeret Landbobank Rallysprint i Sdr. Vium d. 18/6, det var en god dag .
IMK Rally Midtjylland, blev afholdt d. 10/9-2016. Der var lidt udfordringer med tilladelser og
flytning af ruter pga nogle stilleområder, men til sidst gik det hele heldigvis op i en større enhed.
Dagen forløb uden forsinkelser .
Den 22/10-2016 køres DM6, der kan godt bruge nogle flere officials, så kom frisk.
IMK har fået tildelt finaleløbet 7/10-2017 i Mini Rally Syd mesterskabet.

c: MRC-udvalget
Siden sidst er der afholdt tre løb. To i DMSU regi og et i DASU regi.
Den 11-12/6-2016 blev det første DMSU løb i IMK afholdt. Der blev kørt på jordbanen, deltager
tallet var på 35. Den 13-14/8-2016 blev der igen afholdt et DMSU løb i IMK. Der blev kørt på
kunstgræsbanen, deltager tallet var på 34. Til dette løb havde vi besøg af TV Midt Vest, der lavede
et fint indslag som kan findes på deres hjemmeside.
Den 27/8-2016 blev der afholdte et DASU løb på kunstgræsbanen, deltager tallet var på 4.
MRC afdelingen er glade for, at der på sidste generalforsamling blev givet mulighed for at køre løb i
DMSU regi, da det må siges, at det er der deltagerene er.
Deltagere antallet fra løbsserierne under DMSU og DASU er fordelt således:
DMSU:
DM1 i Bramming: 34
DM2 i Hillerød: 33
DM3 i Ikast: 35
DM4 i Slagelse: 33
DM5 i Ikast: 34
DM6 i Kalundborg: 40
DASU:
DM1 i Kolding: 7
DM2 i Ikast: 4
DM3 i Viborg: Aflyst pga manglende vedligehold af bane og materiel.
Den 9/10 afholdes Klubmesterskab fra klokken 9 til cirka 16. Der køres på kunstgræsbanen.

5. Øvrige udvalg:
a: Sponsorudvalget
Intet nyt.

b: Bygningsudvalget:

Der mangle en tagplade på maskinhuset.
Der skal trækkes et kobberrør fra olietanken til oliefyret.
Der skal en timer på oliefyret, så fyret ikke kører unødigt.
Der mangle ventilation på toiletterne.
Der skal laves Damer og Herre skilte til toiletterne.

c: Bankoudvalget

Det er efterhånden kritisk med folk, der kan hjælpe til på Bingo aftenerne.
Uden denne hjælp går det ud over det overskud som IMK modtager.
Udover evnen for lidt hovedregning og et smil kræves der ikke nogle specielle egenskaber, så bare
meld dig som frivillig.

d: Klubblad- og hjemmesideudvalget

Klubblad, det kører fint, dog er indlæg altid velkommen.
Hjemmeside, der skal laves så Banko kalenderen bliver opdateret.
Facebook, husk at indsende materiale til Facebook gruppen: IMK

e: Aktivitetsudvalget
Der modtages gerne forslag til aktiviteter til den næste vinter sæson.
Der er forslag om et foredrag med en DTC kører, Gokart løb og Banko.

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

6. Kalender:
Årsmøde Folkerace d. 3/1-2017
Årsmøde Rally d. 4/1-2017
Årsmøde MRC d. 5/1-2017
Generalforsamling d. 19/1-2017
Årsfest d. 28/1-2017. Der arbejdes på at skaffe levende musik.

7. Eventuelt:

Nøgler til bomme og klubhus. Der opfordres til at afdelingerne får inddraget nøgler fra tidligere
medlemmer. Fremadrettet inddrages nøgler fra medlemmer, som ikke har betalt kontingent inden
d. 31. marts.
Bedre internet til klubhuset. Inger Marie undersøger hvad der er af muligheder.

8. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Bjarne d. 8/12-2016 klokken 18:30.

