Referat af IMK bestyrelsesmøde 04-2017
Mødet blev afholdt tirsdag d. 28/11 2017 kl. 18.00 hos Inger Marie.
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)
 Kommunalt miljøtilsyn
Tilsynet gik fint. Der skal laves og udvides jordvolde ved MRC og Rally. Inden arbejdet kan
begyndes, skal der en tilladelse igennem ved kommunen.

 Forsikringsforhold
Klubbens forsikringer er blevet gennemgået og der er styr på dette.
Der er ikke dækning på lånte maskiner, her skal ejeren selv have en forsikring.

 Repræsentantskabsmøde i DASU.
Der er kommet ny formand i DASU, den nye formand hedder Henrik Møller Nielsen. Der kan læses
mere fra mødet inde på DASU’s hjemmeside.

3. Økonomi
 Status.
Moderklubben har et pænt overskud.
Folkerace har et pænt overskud.
Rally har også et pænt overskud.
MRC har et lille overskud.

4. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget
 Der er afholdt møde i afdelingen.





Du glemmer det aldrig. Er indtil videre sat på pause.
Publikumshegnet på sydsiden skal rykkes tættere på banen.
Udjævning af græs arealerne omkring banen.
Næste sæson, d. 30/6 og den 14 og 15/9 2018 er der Folkerace løb.

b: OR-udvalget






Minirally Syd blev afholdt i oktober, dagen gik godt, der var lidt fugtigt på dagen.
Den 28/10 blev der afholdt Klubmesterskab i Klubrally.
Den 4/11 var afdelingen oppe og hjælpe i Viborg klubben.
Der er afholdt en arbejdsdag, hvor det nye el kabel blev gravet ned.
Næste sæson, Klub Rallysprint i Sdr Virum d. 16/6 og Mini Rally d. 8/9.

c: MRC-udvalget
 Der er afholdt en arbejdsdag, hvor det nye el kabel blev gravet ned.

5. Øvrige udvalg:
a: Sponsorudvalget
 Intet nyt at berette.
b: Bygningsudvalget
 Færdiggørelse af el-arbejdet til MRC og Rallydepotet
El arbejdet skal gøres færdig, Emil Hammer er på opgaven.
Oliefyret skal tilsluttes, der mangler kun at røret tilsluttes i begge ender og en timer.

c: Bankoudvalget


Der er gået en klub ud af foreningen og kommet en ny ind.
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


Klubaftener i vinter.

f: Cafeteriaudvalget
 Intet nyt at berette.
6. Kalender:
 Den 16/12 2017, har IMK 70 års jubilæum. På dagen fra klokken 14 afholdes der fødselsdag, hvor




der vil være æbleskiver og gløgg. Se mere i næste klubblad.
Årsmøder, OR d. 3/1, MRC d. 4/1 og Bane d. 8/1 2018 klokken 19.
Generalforsamling d. 16/1 2018 klokken 19.
Årsfest d. 27/1 2018 klokken 18. Der kører bus som sædvanligt på den vanlige rute.

7. Eventuelt:
8. Næste møde


Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Niels Kr. d. 11/1 2018 klokken 19:00.

