Referat af IMK bestyrelsesmøde 03-2017
Mødet blev afholdt mandag d. 25/9 2017 kl. 19.00 hos Anders Clausen.
Deltagere:
Afbud:
Referent:

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
 Forsikringsforhold
Klubbens forsikringer bliver gennemgået, for at sikre af alt er dækket ind og at priserne er rigtige.
Der undersøges om der er dækning på lånte maskiner.

 Dialogmøde med DASUs bestyrelse.
Mødet omhandler bla. digitalisering af tilmeldingsblanketter og licenspriser.

3. Økonomi
 Status.
Moderklubben ser ud som forventet.
Folkerace har indtil videre underskud. Det var også forventet med baneomlægningen.
Rally har et lille underskud.
MRC har et lille overskud.

4. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget
 Miljøgodkendelse, støjgodkendelse af Folkerace banen.
Hører MRC med her under eller har de deres egen. Dette undersøges nærmere.

 Evt. udlejning af Nørlundbanen/samarbejde med eksterne aktører



Hvad skal der investeres? Indkøb af biler, køredragter, hjelme, hal, lift, varme, andet?
Dette spørgsmål sendes videre til Baneudvalget, hvis de kan finde personer nok, der vil stå for
opbygning og binde sig til efterfølgende drift, lave budget, så kan dette fremlægges for bestyrelsen.
Efter sidste Cross kart arrangement, var der flere af kørerne der udtalte, at banen er DK bedste.
Der overvejes et evalueringsmøde omkring baneomlægningen og den efterfølgende
køreroplevelse.

b: OR-udvalget
 Der er afholdt rally i Sdr. Virum. Det var en god dag.
 Der er fuld gang i planlægningen af en afdeling af Minirally Syd der skal køres til oktober.
 Der afholdes Klubmesterskab i Rally d. 28/10.

c: MRC-udvalget
 Årets fjerde DM afdeling blev afholdt på vores bane d. 25/6 2017. Arrangementet forløb godt.
 Den 6/8 2017 blev den femte DM afdeling kørt som et arrangement under Copenhagen Historic
Grand Prix. Hertil blev der delt lidt IMK folder og MRC flyer ud.

5. Øvrige udvalg:
a: Sponsorudvalget
 Intet nyt at berette.
b: Bygningsudvalget
 Færdiggørelse af el-arbejdet til MRC og Rallydepotet
MRC forventer at nedgrave kablet i slutningen af oktober.
Rally forventer at nedgrave kablet inden årsskiftet.
Der er opsat et nyt pokalskab i klubhuset, så nu skal der bare slæbes nogle flere pokaler med hjem.

c: Bankoudvalget


Der er ændret i udlodningsreglerne, så udlodninger kun foretages en gang årligt.
Banko er ok besat med hjælpere.
Det er den velkendte sang, men nu mere aktuel end nogensinde før.
Til Bingo er det blevet så kritisk med manglende hjælpere, at det i sidste ende kan ende med at IMK
må trække sig fra Bingo. Bingo er det der giver flest penge, så BE’ OM HJÆLP. Kom bare en gang
hvis du kan, man er ikke forpligtet til mere.
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


Indlæg er yderst velkomne.

e: Aktivitetsudvalget


Ideer og forslag til klubaftener hen over vinteren modtages gerne.

f: Cafeteriaudvalget
 Intet nyt at berette.
6. Kalender:
 Den 16/12 2017 har IMK 70 års jubilæum. På datoen afholdes der klubaften, hvor der vil være
æbleskiver og gløgg. Se mere i næste klubblad.

7. Eventuelt:
 Mindefond i forbindelse med Rally ulykken i Randers
Bestyrelsen er blevet enig om at der gives kr. 5000,- til fonden

8. Næste møde


Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Inger Marie d. 28/11 2017 klokken 18:00.

