Referat af IMK bestyrelsesmøde 03-2018
Mødet blev afholdt tirsdag d. 2. oktober kl. 19.00 i IMK’s klubhus.
Deltagere: Bjarne Nielsen, Niels Kr. Højriis, Inger Marie Pedersen, Asger Iversen,
Allan Jensen, Kim Nygaard Krogh, Ture Hansen (DASU),
Henrik Møller-Nielsen (DASU)
Afbud:
Anders Clausen
Referent: Kim Nygaard Krogh.

Dagsorden:
1. Besøg af Henrik Møller Nielsen og Ture Hansen
 DIF-strategiaftale.
- DIF har givet et tilskud på 3 millioner til DASU. Der bl.a. skal understøtte at DK
bliver det land i verden, hvor der er flest der dyrker sport pr. indbygger.
 Tanker og ideer til fremtiden for DASU.
- Fastholdelse af medlemmer, mere enkelte regler, mindre fokus på driften og
mere fokus på sporten.
- Støtte op om klubberne.
- Hjælpe med inspiration.
- Hjælpe med samarbejde på tvære af klubberne.
- Arbejde på en ensretning af udvalgenes arbejdsmåde.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
- Godkendt uden bemærkninger
3. Bestyrelsen - siden sidste møde – henvendelser mm (undtaget udvalgsemner)
 Miljøtilsyn fra kommunen udført.
- På FR og MRC. Kommunen ønsker er opdeling af Miljøtilladelsen til Folkerace
banen og MRC banen. Bl.a. skal Miljøtilladelsen for FR banen opdateres ift. Cross
Kart.
 Dialogmøde i Middelfart imellem DASU’s bestyrelse og klubberne.
- Se referat på DASU’s hjemmeside.
4. Økonomi:
 Status
- Regnskaberne ser ud som budgetteret.
5. Sportsudvalgene:
a: Banesports-udvalget
- Den 30/6 2018 blev der afholdt et åbent folkeraceløb med 28 deltagere og 4
ungdoms kører.
- Den 15/9 2018 blev der afholdt 7. DM afdeling i Cross Kart med 45 deltagere,
heraf 4 ekstreme. På dagen var der også et åbent Folkerace løb med 18
deltagere og 3 ungdomskører.
- Der er lavet yderligere to asfalterede sving på folkeracebanen.

b: OR-udvalget
- Der er søgt om bevilling til indkøb af afmærkeringsmateriel ved DIF/DGI
Foreningspuljer. Der er bevilliget kr. 13.000.- til formålet.
- Den 16/6 2018 blev der afholdt Rally Sprint i Sdr Virum.
- Den 8/9 2018 blev der afholdt Mini Rally Syd med 73 startende biler.
- Afdelingen har haft officials ude og hjælpe til ved andre løb.
c: MRC-udvalget
- Den 16/9 2018 blev der afholdt 4. DM afdeling på MRC-banen.
Der var 26 deltagere fordelt over 4 klasser.
For første gang stillede vi selv med Dommer og Løbsleder, det fungerede fint.
6. Øvrige udvalg og funktioner:
a: Sponsorudvalget
- Intet nyt.
b: Bygningsudvalget
- Der er kommet ny rude i bagdøren på klubhuset.
c: Banko
- Den 31/7 2018 startede et opdateret spil, hvor der om tirsdagen spilles på
tallene 1-90
Spillene går desværre ikke særligt godt.
Der mangler stadig folk der kan give en hånd.
d: Klubblad- og hjemmeside
- Indslag er meget velkommen.
e: Aktivitetsudvalget
- Go-cart arrangement afholdt på Faurholt banen. Pernille Iversen blev
klubmester med ca. 59,8 sek. pr. omgang.
- Det var desværre gået i glemmebogen for mange, næste gang kommer der info
lidt tættere på arrangementet. I form af opslag på hjemmesiden og måske en
lille mail.
f: Cafeteriaudvalget
- Der var meget beskidt i klubhuset efter sidste arrangement.
Madrester på bordene, muggen kaffe i kanderne, jord på gulvtæpperne.
Der opfordres til at aflevere huset i samme stand som man selv ønsker at
modtage det.
7. Kalender & aktiviteter:
- Årsmøde MRC d. 3/1 2019.
- Årsmøde FR d. 7/1 2019.
- Årsmøde OR d. 8/1 2019.
- Bestyrelsesmøde d. 10/1 2019.
- Generalforsamling d. 17/1 2019.
- Årsfest 26/1 2019.
8. Eventuelt:
9. Næste møde
- Den 6/12 ved Kim.

