Referat fra IMK’s Generalforsamling d. 16. januar 2018 klokken 19:00 i klubhuset Brandevej 19B, 7430 Ikast.
Tilstede: 30 medlemmer
Referent: Kim Nygaard Krogh

Formand Bjarne Nielsen bød velkommen og forslog Jan Søndergaard som dirigent.
1. Valg af dirigent.
Jan Søndergaard blev valgt.
2. Formanden aflægger beretning.
Årsberetning 2017.
2017 var året hvor IMK fyldte 70 år i december måned. Når man hører om nogen på 70 år,
forventer man ikke de helt store aktiviteter, men sådan er det absolut ikke i IMK. Som man kan
læse i gamle referater fra klubbens første år, startede det hele med orienteringsløb på både
motorcykler og i biler, men siden er der kommet flere aktiviteter til og med den nuværende
opdeling i 3 sportsafdelinger, arbejdes der seriøst med den sportsgren man har størst interesse i.
Medlemsmæssigt ligger vi nogenlunde på samme niveau som 2016, dog med en lille stigning.
Licensantallet er omtrent det samme som sidste år.
En detaljeret gennemgang af de 3 sportsafdelingers aktiviteter er fremført på årsmøderne og har
man ikke været til disse, er referaterne tilgængelige på klubbens hjemmeside. Her kan man også
læse om hvilke kørere og mandskaber der har vundet medaljer og mesterskaber.
På sidste års generalforsamling blev det besluttet at igangsætte ombygningen af Folke Race banen
og mange medlemmer i Baneafdelingen har lagt utrolig mange frivillige timer i projektet. Det
regnfulde vejr gjorde arbejdsbetingelserne svære, men planen lykkedes og banen blev klar til det
første løb, som var DASU Cuppen. Resultatet var en længere og mere spændende bane at køre på,
og fra kørerne har der lydt stor ros. Tilskuermæssigt var der også større interesse end de seneste
år.
I efteråret blev det andet åbne løb kørt og denne gang var det cross cart’-erne som var
trækplasteret. Med flere mulige baneforløb, var disse kørere også meget tilfredse med
baneombygningen.
I OR- afdelingen har man fået sat beklædning på siderne af depot-containerne, så de nu fremstår
som en egentlig bygning.
O-løb har der ikke været arrangeret, men det årlige rallysprint i Sdr. Vium har været kørt, ligesom
OR-afdelingen igen har afviklet Rally Midtjylland - atter med Hjøllund som rally-centrum.
I foråret blev der afholdt et klubrallykursus på Skjern Tekniske Skole, med 20 nye mandskaber ude
og køre
MRC afdelingen har heller ikke ligget på den lade side og selvom afdelingens medlemsantal er
beskeden i forhold til de to andre, lægges der mange timer i både forbedring af kunstgræsbanen og
de tilhørende faciliteter.
Samtidig har man formået at afvikle både DM1 og DM4 i 2017.

PR mæssigt – gør vi det godt nok kan man altid spørge? Udover Åbent Hus dagen på Nørlundbanen
i foråret, hvor alle kan købe en tur i en Folke Race bil, er der også andre muligheder for at vise
IMK’s tilbud: IMK er medlem af ”Vores Ikast” – som er et netværk af butikker, virksomheder og
foreninger. Vores aktiviteter kan formidles ud til en masse mennesker via forskellige kanaler og der
arrangeres både Forårsmesse i Strøgcentret med mulighed for at udstille, samt en ”Foreningsdag”
hvor klubber og foreninger kan fremvise deres tilbud.
Som i mange andre tilfælde, strander de gode ideer på, at det ofte er de samme frivillige der
trækkes på. Hvis der er nogen der har nye ideer eller synes der bør gøres yderligere, skal man være
mere end velkommen til at prøve ideerne af.
På PR fronten må vi hverken glemme værdien af vores klubblad, hjemmeside eller Facebookside,
men det kræver at vores medlemmer og udvalg leverer noget til disse. Mange medlemmer deltager
i løb rundt omkring – både i Danmark og udlandet og der skal hermed lyde en opfordring til at man
efterfølgende husker at sende noget til klubbladet.
Lidt nyt fra DASU. På repræsentantskabsmødet i efteråret fik DASU ny formand: Henrik Møller
Nielsen og et af hans mål er, at det med færre regler, skal være nemmere for nye sportsudøvere at
komme i gang. Det skal også være lettere for klubberne at arrangere og afvikle løbene, hvor
sekretariatet skal bistå med løsning af praktiske opgaver.
Man kan kun være enig i visionerne og det bliver spændende at se om planen lykkes.
Bankospil har gennem en lang årrække været en særdeles god indtægtskilde for IMK. Senere kom
der overskud fra spilleautomater til fordeling mellem de klubber der stod for bankospillene. For et
par år siden besluttede Folketinget at ændre på reglerne for udlodningen af dette overskud. Der
blev en overgangsordning på 2 år (2016 og 2017) og derefter går overskuddet fra spilleautomater
ind i nogle puljer, hvorfra frivillige foreninger kan ansøge om tilskud. Det er overvejende
sandsynligt at ansøgerantallet bliver væsentlig flere og udbyttet derved vil blive betydeligt mindre.
På nuværende tidspunkt er det meget uklart hvordan reglerne for udlodningen bliver.
Når vi kigger på planerne for 2018, er der nogle igangværende arbejder som skal gøres færdige:
På Folke Race banen mangler der noget autoværn, startlys, såning af græs mm
Til MRC og OR-depotet skal el-arbejdet gøres færdig og endelig skal der laves et par volde ved MRC
banen.
Til slut skal der lyde en stor tak til alle de medlemmer der har hjulpet klubben i årets løb, med
håbet det fortsætter i 2018.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
Regnskabet blev fremlagt af Kasser Niels Kristian Højriis.
Kommentarer til regnskabet.
Der blev summet lidt omkring mad til OR’s salgsboder og mad til flagposter til B-afdelingen. Det
kræver et kæmpe arbejde at holde status omkring dette og det drejer sig kun om hvilken kasse
pengene står i, det ændre ikke noget på IMK’s samlede resultat.
Niels Kr. takkede bogholderene fra afdelingerne.

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslår uændrede kontingent.
Der var ingen kommentarer til forslaget og det blev således vedtaget.
5. Fremlæggelse af budget
Der var ingen kommentarer til budgettet og dette blev godkendt.
6. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse om
de 3 af sportsgrenene valgte til bestyrelsen.
Bestyrelses på valg:
- Inger Marie Pedersen
- Asger Iversen
Valgte bestyrelsesmedlemmer:
- Inger Marie Pedersen
- Asger Iversen
Suppleanter på valg:
- Gert Kjeldsen
- Andreas Pleth
Valgte suppleanter:
- Benny Andersen
- Gert Kjeldsen
Bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne.
- OR-afdelingen: Anders Clausen
- B-afdelingen: Allan Jensen
- MRC-afdelingen: Kim Nygaard Krogh
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
Nuværende og genvalgte:
- Jan Søndergaard
- Sabine Rosenlund
- Suppleant: Harald Søndergaard
9. Eventuelt.
Husk tilmelding til årsfesten der afholdes d. 27/1 2018.

