Referat af IMK bestyrelsesmøde 02-2017
Mødet blev afholdt Onsdag d. 7/6 2017 kl. 19.00 hos Bjarne Nielsen.
Deltagere:
Afbud:
Referent:

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

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

2.

Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
DASU dialogmøde
Henrik Møller Nielsen er indtil videre den eneste der stiller op som formand, han vil blandt andet
arbejde for en forenkling af reglerne for nye medlemmer.
Der blev snakket en del om kørekort kravene og det ender ud i et forslag til en reglementsændring.

3.

Økonomi
FR baneomlægningen har holdt sig under det budgetterede.

4.

Sportsudvalgene
a: Banesports-udvalget
Det er et kæmpe arbejde, der er blevet udført i forbindelse med baneomlægningen, der nu næsten
er færdig. Der er fjernet et publikumshegn, der bliver reetableret igen.
Banen blev indviet d. 23/4 og dagen gik godt.
Der er gang i planlægning af et Klubmesterskab, der forventes afholdt d. 1/7.

b: OR-udvalget
Til rallysprintet i Sdr. Vium har det været svært at få deltagere nok og derfor overvejes det, om der
er basis for løbet i sin nuværende form fremover.
Første afdeling af Klubmesterskabet er afholdt.
Der er fuld gang i planlægningen af en afdeling af Minirally Syd der skal køres til september.
Der er afholdt en arbejdsdag, hvor der er lavet videre på beklædningen af containeren.

c: MRC-udvalget
Årets første DM afdeling blev holdt på vores bane d. 2/4 2017.
Den 20/5 2017 blev den tredje DM afdeling kørt til Allingåbro Motor Festival, her blev der delt lidt
IMK folder og MRC flyer ud, så må tiden vise om det giver flere medlemmer.
Årets fjerde DM afdeling holdes også på vores bane, det er d. 25/6 2017.
Alle udvalgene skal være opmærksomme på følgende:
- Inden der fortages ændringer på de respektive områder, skal alle i de respektive udvalg informeres.
- Ting kun kan købes med penge som kommer fra budgetter som de er dækket af.
- Budgetter skal overholdes.
- Maskiner der er købt for IMK penge kan bruges af alle afdelinger.

5.

Øvrige udvalg
a: Sponsorudvalget
Der er forsvundet to sponsorer og kommet to nye til.
Vi siger velkommen til Aulum Bil Center og Murerfirmaet Barslund & Gasseholm.

b: Bygningsudvalget:
Fliserne omkring klubhuser er lagt om og der er lagt grannit flis langs klubhuset.
Der er sat nye sternbrædder på dommertårnet.

c: Bankoudvalget
Der er kommet er nyt spil, kom og prøv det.
Der er planlagt et nyt koncept med banko og let aftensmad. Det sker følgende tirsdage d. 13/6,
27/6 og 11/7. Se mere på Facebook gruppen: Herning Banko Center
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 er allerede agurketid, der kan godt bruges nogle flere indlæg.
Husk også at indsende relevant materiale til Facebook gruppen: IMK

e: Aktivitetsudvalget
Der opfordres allerede nu til at komme med input til vinterens klubaftner.

f: Cafeteriaudvalget
Der er indkøbt lidt små gryder, nogle bradepander og sovse skeer til klubhuset.

6.

Kalender
Den 25/6 2017 afholder MRC afdelingen løb. Det er fjerde DM afdeling.
Den 16/12 2017 har IMK 70 års jubilæum.

7.

Eventuelt
Gennemgang af statusliste.

8.

Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Anders d. 26/9 2017 klokken 19:00.

