Referat af IMK bestyrelsesmøde 01-2017
Mødet blev afholdt tirsdag d. 14/3 2017 kl. 19.00 hos Kim Nygaard Krogh.
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.

Konstituering.
Formand, Bjarne Nielsen.
Kasserer, Niels Kr. Højriis.
Regnskabsfører, Bente Nielsen.
Bestyrelsesmedlem 1, Inger Marie Pedersen.
Bestyrelsesmedlem 2, Asger Iversen.
Suppleant 1, Gert Kjeldsen.
Suppleant 2, Andreas Pleth.
Udvalgsmedlem Bane, Allan Jensen.
Udvalgsmedlem OR, Anders Clausen.
Udvalgsmedlem MRC, Kim Nygaard Krogh.
Referent Kim Nygaard Krogh

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

3.

Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
Motorshow i Herning
Mike Sørensen udstillede to Crosskart til Motorshow i Herning og uddelte IMK foldere.

Generalforsamling
Der var et fint fremmøde til generalforsamlingen, der blev afholdt i en god og konstruktiv stemning.
Referatet kan læses i Klubblad Nr. 01 År. 2017 fra side 3 og det kan også findes på IMKs hjemmeside
under menuen: Info – Referater – Referat 00 År. 2017.

Årsfest
Årsfesten forløb planmæssig med overrækkelse af pokaler, hygge, god mad, gode drikke og
fantastisk musik fra et oplagt to mands diskotek.

4.

Økonomi
Intet nyt.

5.

Sportsudvalgene
a: Banesports-udvalget
Volden imellem Maskinhuset og banen er blevet fjernet. Dette skaber mere plads i ryttergården.
Den gamle vand tank er fjernet og en ny er sat op. Der er fuld gang i baneomlægningen.
Strøm og vand er formodentlig gravet over under baneomlægningsarbejdet.
Strøm: Der bestilles en installatør til at finde ledningsbruddet. Når ledningen er repareret skal både
ledningen fra klubhuset til T1 og ledningen til T2 kortlægges.
Vand: Hvis bruddet ikke findes samme sted som på el kablet, så graves der ned til vandrøret ved T1
og ned til vandrøret ved T2 for at finde ud af om vandrøret går imellem T1 og T2 eller om vandrøret
går på tværs af banen fra klubhus til T2.
Der afholdes Folkerace løb d. 23/4.
Nyt elkabel: Der føres et separat kabel fra volden til OR og et til MRC.

b: OR-udvalget
Der er afholdt et klubrally kursus med 29 deltagere.
Der afholdes et klubrally kursus igen d. 9/4.
Arbejdsdag d. 26/3, beklædning af containeren og det nye elkabel graves ned.
Der føres et separat kabel fra volden til OR og et andet til MRC.
Evt. lægges der grus ud på vejen.

c: MRC-udvalget
Der er blevet lavet et par hop til Kunstgræsbanen. De er testet og godkendte :)
Der ud over er vi ved at gøre klar til årets første DM afdeling, som køres på vores bane d. 2/4 2017.
Arbejdsdag d. 26/3, det nye elkabel graves ned med hjælp af Asgers gravemaskine.
Der føres et separat kabel fra volden til OR og et andet til MRC.
Der skal klargøres IMK Folder og MRC flyer til Allingåbro Motor Festival d. 20/5 og til Copenhagen
Historic Grand Prix d. 5-6/8.

6.

Øvrige udvalg
a: Sponsorudvalget
Henvendelse fra: bilforsikring.net. Vi ser om der kan komme en aftale ud af henvendelsen.

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.: 22 97 35 34.

d: Klubblad- og hjemmesideudvalget
Klubblad, det kører fint, dog er indlæg altid velkommen.
Husk at indsende relevant materiale til Facebook gruppen: IMK
Kim Højriis fortsætter med at stå for Klubbladet. Tak for det.

e: Aktivitetsudvalget
Der blev afholdt en Klubaften d. 22/2 2017 på Jyllandsringen ved DTC Team LM Racing. Der var
fuldt hus med det antal deltagere, der var plads til.
Det var en aften hvor Lars Mogensen som ejer af teamet med stor entusiasme fortalte, hvordan
hans DTC team er blevet opbygget. Lars havde meget at fortælle og der var også tid til at svare på
alle spørgsmålene.
I løbet af aftenen var alle nede på værkstedet og sparke dæk på bilerne. Der var også en bil oppe i
liften så man ubesværet kunne tage et nærmere kik på undervognen.
Efter kontakt fra Troels er der kommet en klubaften i stand, hvor Troels & Inge fortæller om
deres oplevelse med at deltage i et motorløb i Kina. Se yderligere under punkt 7, Kalender.

f: Cafeteriaudvalget
Der mangler små gryder, bradepander og skeer til sovs i klubhuset.
Inger Marie går på indkøb.

7.

Kalender
Klubaften den 5/4 2017 klokken 19:00 med Troels & Inge, der fortæller om deres oplevelse med
at deltage i et motorløb i Kina. Det afholdes i klubhuset med start klokken 19:00.
Inger Marie står i kiosken og hun bager kage 
IMK har 70 års jubilæum i den anden weekend i november.

8.

Eventuelt
Kopi maskinen kan kopiere s/h, den kan ikke kopiere farve eller lave dobbeltsidet kopi.
Gennemgang af statusliste.

9.

Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Bjarne d. 6/6 2017 klokken 19:00.

