Referat af IMK bestyrelsesmøde 04-2016
Mødet blev afholdt mandag d. 8/12-2016 kl. 18.00 hos Bjarne Nielsen.
Deltagere:
Afbud:
Referent:

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 Referatet blev godkendt.
2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
 DASU Repræsentantskabsmøde blev afholdt i Brøndby i god ro og orden.
Der er sket en procentvis stor fremgang ved MRC fra ca 100 til ca 180 licenser.
E-boks har givet en del udfordringer med opsætning og videregivelse af administrator rettigheder.

3. Økonomi
 Den ser fin og sund ud, der er plus i alle afdelingerne.
4. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget

Den 27/10 blev der fundet nogle faste folk til følgende ansvarsområder, bane: Thomas Andersen,
græs: Henrik Thomasen og klubhus: Mike Sørensen,
Volden imellem bane og maskinhus må fjernes, det kan give mere plads i depotet. Materialet fra
volden må bruges til underlag på baneudvidelsen.
Der arbejdes stadig på mulighederne for udvidelsen af banen.

b: OR-udvalget
Der blev passet en DM prøve d. 22/10. Prøven forløb uden dramatiske hændelser.
Klubbilen gik ikke igennem syn, så der skal måske indkøbes en anden.
Der er indkøbt materialer til færdiggørelse af rally afdelingens opstillede containere.
Der mangler nu 'kun' elkabel og nedgravning af dette.

c: MRC-udvalget
Søndag 9/10 blev der afholdt Klubmesterskab på kunstgræsbanen, der var fint fremmøde af både
medlemmer og gæster.
Søndag d. 20/11 deltog vi i DMSU's dialogmøde som omhandler en evaluering af, hvordan året,
løbsserien og løbsafviklingen er gået og hvilke ændringer der evt. skal overvejes til næste sæson.

5. Øvrige udvalg:
a: Sponsorudvalget
Intet nyt.

b: Bygningsudvalget:
Intet nyt.

c: Bankoudvalget

Der kommer nye spil til næste år.
Banko er ok besat med hjælpere.

Til Bingo er det nu blevet kritisk med manglende hjælpere.
Uden denne hjælp går det ud over det overskud som IMK modtager.
Der kræves ikke nogle specielle egenskaber, så bare meld dig som frivillig.
Der kræves ikke en direkte relation til IMK for at hjælpe til.
Kender man en, som man tror, der måske kunne tænke sig at deltage i fællesskabet omkring nogle
hyggelige bingo aftner, så tag snak med dem og hjælp dem med at skabe kontakt til Inger Marie fra
bestyrelsen, tlf: 22973534.

d: Klubblad- og hjemmesideudvalget

Klubblad, det kører fint, dog er indlæg altid velkommen.
Husk at indsende relevant materiale til Facebook gruppen: IMK

e: Aktivitetsudvalget
Intet nyt.

f: Cafeteriaudvalget
Intet nyt.

6. Kalender:

Årsmøde Folkerace d. 3/1-2017
Årsmøde Rally d. 4/1-2017
Årsmøde MRC d. 5/1-2017
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 11/1-2017
Generalforsamling d. 19/1-2017
Årsfest d. 28/1-2017.

7. Eventuelt:

Gennemgang af statusliste.
Der arbejdes på et samarbejde om at udveksle officials med Midtjysk Cart Klub.

8. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Niels Kr. d. 12/1-2017 klokken 19:00.

