Referat af IMK bestyrelsesmøde 05-2016
Mødet blev afholdt mandag d. 12/1-2017 kl. 19.00 hos Niels Kr. Højriis.
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)
 Motorshow i Herning
Motorshow i Herning har kontaktet IMK om deltagelse. Der bliver udstillet en Crosskart.
Da vi mangler en folder, der fortæller om IMK og de sportsgrene vi dyrker, laves der midlertidig
nogle visitkort til uddeling.

 Afholdte årsmøder: Fremtidsplaner
På Årsmøderne kunne det høres, at der er planer i alle afdelingerne for denne sæson.
For mere info kan referaterne læses på hjemmesiden.

 Ansøgning til DASU's banefond

IMK har søgt om tilskud til udvidelsen af Folkerace banen ved DASU's banefond.
DASU har svaret positivt med et tilsagn på kr. 25.000,-

 Gennemgang af udvendige el-installationer
El-installationerne på IMK's område er efterhånden ikke dækkende for det behov vi har.
Der mangler el-installation ved Rally-afdelingens containere og kablet til MRC er under
dimensioneret ift. længden. Ved MRC falder spændingen til 196V, når der belastes med 2200W.
Der er krav til el-installationer om maksimal 4% spændingsfald.
Bestyrelsen arbejder på et forslag om et kraftigere kabel , der føres fra Klubhuset ved Folke race,
forbi MRC og slutter ved Rally.
Der kom også forslag om, at der på et tidspunkt skal laves strøm i ryttergården ved Folke race.

 Indbrudsforsøg
Der har været ubudne gæster på besøg, de kom dog ikke længere end til den inderste bom, som
blev vippet ud af beslaget ved hængslet. Det kostede heldigvis ikke mere end en ny lås, da denne
led overlast. Vi har formodning om, at der blev kørt på en ATV.

3. Økonomi
 Regnskab og budget.
Regnskabet for sidste år er som forventet kommet ud med et overskud.
På generalforsamlingen fremlægges regnskabet for 2016 og budgettet for 2017.

4. Sportsudvalgene
a: Banesports-udvalget

Volden imellem Klubhus og starten er blevet skubbet tættere på banen. Dette skaber mere plads i
ryttergården. Der er arbejdsdag igen d. 21 og 22/1.

b: OR-udvalget

Den 19/2 afholdes der Klubrally kursus.
Til Årsmødet blev alle udvalgsmedlemmerne genvalgt.

c: MRC-udvalget

Christian og Torben har taget brakpudseren (græsklipperen) med hjem for at renovere den. Den
skal have nye lejer og knive og repareres i smøresystemet.
Til Årsmødet var det tæt på kampvalg. Med lidt omrokeringer og ved hjælp af suppleant pladserne
blev der plads til alle dem, der gerne ville ind i udvalget.

5. Øvrige udvalg
a: Sponsorudvalget
Intet nyt.

b: Bygningsudvalget:
Intet nyt.

c: Bankoudvalget
Banko er ok besat med hjælpere.
Til Bingo er det stadig 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 heller 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
Besøg hos LM Racing i deres nyt værksted. Det fortælles bla. om opbygning af et DTC team.

f: Cafeteriaudvalget
Intet nyt.

6. Kalender
Generalforsamling d. 19/1-2017. Bjarne og Niels Kr. er på valg.
Årsfest d. 28/1-2017. Husk tilmelding senest d. 20/1-2017.

7. Eventuelt
Gennemgang af statusliste.

8. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Kim d. 14/3-2017 klokken 19:00.

