Referat af IMK generalforsamling 00-2017
Mødet blev afholdt torsdag d. 19/1-2017 kl. 19.00 i IMK's klubhus, Brandevej 19B.
Deltagere:
Afbud:
Referent:

IMK's bestyrelse på 7 og yderligere 27 medlemmer.
Ingen.
Kim Nygaard Krogh.

Formand Bjarne Nielsen bød velkommen.
1. Valg af dirigent:
Jan Søndergaard blev valgt.
Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning:
Året 2016 har igen været et godt år i IMK, såvel sportsligt som økonomisk.
De 3 sportsafdelinger har fået lavet og afviklet nogle gode arrangementer – til glæde for både
klubbens medlemmer og udefra kommende deltagere. En detaljeret gennemgang har været
fremført på de tre årsmøder og skulle man være gået glip af dem, ligger der referater på klubbens
hjemmeside. Her kan man også læse om hvilke kørere og mandskaber der har vundet medaljer og
mesterskaber.
Sidste generalforsamling gjorde det med vedtægtsændringer muligt for MRC afdelingen at tilslutte
sig og afvikle løb i DMSU regi og det har vist sig at være den helt rigtige beslutning. Afdelingen har
i 2016 afholdt 1 DASU løb med 5 deltagere, samt 2 DMSU løb med henholdsvis 34 og 35 deltagere
– det taler vist sit tydelige sprog hvor fremtiden for MRC sporten ligger. Selve kunstgræsbanen er
efterhånden ved at være helt færdigbygget og afdelingen arbejder nu med forbedringer. Også
udenoms faciliteterne er der planer for. En af de store udfordringer er manglende strøm når der
afvikles løb og der skal bruges både strøm til kompressor, lys, ladere, tælleanlæg og kiosk. Det
behov var der ikke nogen der kunne forudse, da Nørlundbanen blev anlagt for 30 år siden.
Baneafdelingen havde allerede ved årets begyndelse, håb om udvidelse af Nørlundbanen, men
som det ofte sker, tager arbejdet med tilladelser uforholdsvis lang tid og det blev ingen undtagelse
i dette tilfælde.
Støjberegningerne blev lavet af DASU ret hurtigt, men da så kommunen skulle vurdere
beregningen og konsekvenserne ved ombygningen, trak det ud. Uanset at støjbelastningen ikke
blev større – nogle steder endda mindre, var det først i slutningen af året at tilladelsen kom og
indtil videre kun mundtligt.
Mange års brug af banen med kun almindeligt vedligehold, er årsag til at Nørlundbanen nu
samtidig trænger til en større renovering, hvor overlaget fræses op og der samtidig tilføres nyt
materiale.

Der er lavet et budget for den foreslåede renovering og udvidelse og efterfølgende er der ansøgt
om tilskud fra DASUs Banefond og der er givet tilsagn om et tilskud på 25.000 kr. hvis projektet
gennemføres.
OR-afdelingen har fået tag over de to containere til det nye depot og mangler nu kun at få gjort
det sidste færdig med beklædning og inddækning. Der er også lige et uløst problem med strøm og
løsningen afhænger af, hvad der skal ske med strøm til MRC banen.
Som det er åbenbart, koster planerne noget, men bestyrelsen anser det for vigtigt, at hvis
klubbens baner og tilhørende faciliteter fortsat skal være blandt de bedste, indebærer det også at
vi investerer nogle midler i det.
Heldigvis er pengekassen ikke helt tom og det skyldes blandt andet tilskuddet fra bankospillene og
overskuddet fra spilleautomater. Uden den indtægt ville det være noget mere besværligt at få
tingene til at løbe rundt og vi skylder derfor alle de personer der bruger mange aftener på at
afvikle bankospillene, stor tak for det de gør for klubbens skyld. Ind i mellem mangler der stadig
hjælpere og der skal hermed lyde en opfordring til, om flere ikke kunne give en hånd med - blot en
enkelt aften en gang i mellem.
Medlemsmæssigt ligger vi lidt højere end året før. I antallet af licenser er der dog lidt
forskydninger indenfor de tre sportsgrene: Lidt flere OR-licenser, lidt færre B-licenser og positivt er
der fremgang i MRC-licenserne.
Men vi kan sagtens være flere medlemmer og der er i årets løb gjort tiltag for at tiltrække nye
medlemmer. I foråret var IMK med på Forårsmessen i Strøgcentret i Ikast, hvor der trods en ikke
alt for heldig placering, var pænt med besøgende på klubbens stand.
Ligeledes i foråret, var der åbent hus på Nørlundbanen og mange benyttede lejligheden til at få en
tur i en Folkeracer og nogle prøvede også selv.
Senere på året var der Foreningsdag i ”Vores Ikast”, men her var der desværre ingen af
sportsafdelingerne, som havde tid eller mulighed for at deltage.
Som der tidligere har været snakket om, mangler vi et kordinerende og aktivt PR-udvalg, til at
koordinere indsatsen med at reklamere for de aktivitetstilbud klubben kan byde på.
I samme boldgade - en opfordring til især vores aktive medlemmer, om at man en gang i mellem
lige tager sig tid til at skrive lidt til vores klubblad. Der er enkelte som er meget gode til det, men
størstedelen af medlemmerne ser vi sjældent noget fra.
Ligeledes en opfordring til også at huske IMKs Facebook side, når der er arrangementer eller andet
som kan gøre reklame for klubben.
Til slut en stor tak til alle dem der har ydet en indsats for IMK i 2016 – med ønsket om at det må
fortsætte her i 2017.
Der er ingen kommentarer til beretningen.

3. Kasseren fremlægger revideret driftsregnskab og status:
Der blev spurgt til, hvad punktet kontorartikler i OR-afdelingens regnskab dækker over, da det
forbrugte beløb er højere end det budgetterede beløb.
Det forhøjede beløb skyldes, at følgende dele er ført ind under punktet, en presenning til traileren
og noget førstehjælps udstyr.
Der var ikke yderligere kommentar til regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår at prisen på et medlemskab forbliver uændret.
Dette vedtages.
5. Fremlæggelse af budget:
Der var følgende kommentarer til budgettet. Posten tilskud til diverse afdelinger dækker over:
Bane afdelingen har søgt til omlægning af banen. OR afdelingen har søgt til færdiggørelse af deres
nye område. MRC afdelingen har søgt til tælleanlæg og renovering af træværk. Der ud over er der
et fælles projekt med et kraftigere el-kabel igennem området fra Klubhuset ved Folkerace over
forbi MRC, der ender over ved Rally. Som det er nu, er der et for stort spændingsfald i de
eksisterende kabler og uden en opgradering af el-kablet, vil det gældende krav på maksimum 4%
spændingsfald ikke kunne overholdes.
Bestyrelsen arbejder videre med, at se om der kan findes lidt bedre priser på el-kablet.
Budgettet godkendes.
6. Indkomne forslag:
Der er ingen indkommende forslag.
7. Valg af bestyrelse: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse om de 3 af
sportsgrenene valgte til bestyrelsen.

På valg er Bjarne Nielsen og Niels Kr. Højriis. De modtager gerne genvalg. De blev begge valgt.
Som suppleanter vælges: Gert Kjeldsen (1. Suppleant) og Andreas Pleth (2. Suppleant.)
Repræsentanter fra sportsudvalgene:
Bane: Allan Jensen, MRC: Kim Nygaard Krogh og OR: Anders Clausen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
Følgende revisorer blev genvalgt: Jan Søndergaard og Sabine Rosenlund.
Følgende revisor suppleant blev genvalgt: Harald Søndergaard.
9. Eventuelt:
• Niels Kr. takkede Bente Nielsen, Helle Brill og Henrik Elleskov, for deres store engagement i
forbindelse med regnskabsføring.
• Der blev spurgt til, om der er afsat penge til vedligeholdelse af grusvejen ude fra bommen
og ind til klubhuset. Det er der.
• Onsdag d. 22/2-2017 er der klubaften. Det foregår hos LM Racing i deres nyt værksted.
Der fortælles bl.a. om, hvordan et DTC team kan opbygges.

•
•
•

Der opfordres til afholdelse af flagpostkurser i Baneafdelingen.
Der er ved at blive lavet en IMK folder. Tanken er at medlemmer kan dele den ud til
arrangementer eller på andre relevante steder. Bare spørg efter den.
Baneafdelingen mangler fra tid til anden officials, dette gør Midtjysk Cart Klub også ind
imellem. Der kunne være mulighed for et samarbejde om at udveksle officials når de relevante
kurser er på plads.

•

•

MRC-afdelingen mangler også ind i mellem påsættere, og vil også gerne ind i et samarbejde
med baneafdelingen. Der kræves ingen kurser for at være påsætter, kun lidt instruktion og
en alder på mindst 12 år til DMSU løb og 16 år til DASU løb.
75 medlemmer havde betalt kontingent inden generalforsamlingen, det er vist ny rekord.

Tak for gode input og for at bidrage til den konstruktive debat og selvfølgelig for god ro og orden.

