Referat af IMK bestyrelsesmøde 02-2018
Mødet blev afholdt onsdag d. 6. juni kl. 19.00 hos Asger.
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen,
Allan Jensen, Anders Clausen, Kim Nygaard Krogh.
Afbud:
Ingen.
Referent: Kim Nygaard Krogh.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
- Godkendt uden bemærkninger
2. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
 Forårsmesse i Strøgcentret
- OR afdelingen deltog med to biler. Der var mange folk henne og sparke dæk.
 Dialogmøde mellem DASUs bestyrelse og klubberne.
- Referatet kan læses på DASU’s hjemmeside.
 Ekstraordinært DASU repræsentantskabsmøde.
- For ændring af regnskabsåret. Ændringen blev vedtaget.
 Spillehalsmidler: Ny ordning trådt i kraft
- Der er kommet nye ordninger som klubben kan søge midler fra. Der skal
indsendes en motiveret ansøgning. Udvalgene opfordres til at skrive
ansøgninger. Ansøgningerne skal indsendes via Bjarne Rosenlund eller Niels Kr.
Højriis.
 Persondataloven
- IMK overholder allerede Persondataloven, da der ikke gemmes person følsomme
oplysninger.
3. Økonomi:
 Status
- Regnskaberne ser ud som budgetteret.
 Kopimaskine er indkøbt
- Den leveres snarest.
4. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget
- Deltog i IMK åbent hus.
- Den 30/6 2018 afholdes der et åbent folkeraceløb.
b: OR-udvalget
- Deltog i IMK åbent hus.
- IMK stillede med 30 officials til MRS på fyn d. 12/5.
- Det har været en udfordring at finde nok officials til RAS d. 9/6.
- Der er gang i mange ting i OR-afdelingen. Sidste udvalgsmødes referat fra ORafdelingen kan læses på IMK hjemmeside

c: MRC-udvalget
- Deltog i IMK åbent hus
- I forhold til etablering af højere jordvold ved MRC-Banen.
Hegnet på øst siden af banen er fjernet. Vi mangler stadig oprydning mod syd.
- Henvendelse fra nabo omkring miljøgodkendelsen for MRC-banen.
Tidspunkterne for kørsel på MRC-Banen er 4 dage om ugen, dog ikke søndag.
Hverdage fra 17 til 20 og lørdag fra 10 til 17.
- Den 16/9 afholdes der 4. DM afdeling på MRC-banen.
5. Øvrige udvalg og funktioner:
a: Sponsorudvalget
- Intet nyt.
b: Bygningsudvalget
- BBR oplysninger opdateret hos kommunen og de sidste småfejl er rettet.
c: Banko
- Den 31/7 starter et opdateret spil, hvor der om tirsdagen spilles på tallene 1-90.
d: Klubblad- og hjemmeside
- Indslag er meget velkommen.
e: Aktivitetsudvalget
- Der arbejdes på et klubmesterskab på tværs af afdelingerne i Gokart og en fælles
banko aften.
f: Cafeteriaudvalget
- Intet nyt.
6. Kalender & aktiviteter:
- Den 16/6 kommer der miljøtilsyn.
- Den 30/6 2018 afholdes der et åbent folkeraceløb.
- Den 16/9 afholdes der 4. DM afdeling på MRC-banen.
7. Eventuelt:
 Gennemgang af statusliste.
8. Næste møde
- Den 2/10 ved Kim.

