
Referat fra IMK’s generalforsamling torsdag d. 17/1 2019 kl. 19.00 i IMK's klubhus, Brandevej 19B. 
Deltagere: IMK's bestyrelse og yderligere 18 medlemmer. 
Afbud: Niels Kr. Højriis.
Referent: Kim Nygaard Krogh. 
 
Formand Bjarne Nielsen bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent: 

Jan Søndergaard blev valgt. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 
 
2. Formanden aflægger beretning: 

Jeg vil gerne starte denne beretning med at takke alle de frivillige, der sammen har fået klubben til at 
fungere. I fortjener alle et kæmpe skulderklap.
For én ting er helt sikkert: Ingenting kommer af sig selv. Det kræver energi og en solid indsats at drive 
og udvikle vores klub. Og den energi skal komme fra jer - fra medlemmerne – fra alle dem der 
engagerer sig i vores klub. For det er jer, der er klubben. Det er en misforståelse hvis nogen tror, at det 
er bestyrelsen, der er klubben og den skal drive alle aktiviteterne. Derfor er det utrolig vigtigt at alle 
klubbens medlemmer bidrager i opgaven. 

Med vores opbygning af klubben har vi valgt nogle sportsudvalg, som varetager styringen af de enkelte 
sportsgrene. Disse udvalg afholder de nødvendige møder, hvor der besluttes hvad der skal ske i 
afdelingen og derefter er det et fælles ansvar, at beslutningerne omsættes til handling. 
Sportsudvalgene kan handle ud fra det budget generalforsamlingen vedtager.

Økonomien i IMK. I snart 40 år har klubben haft en betydelig indtægt fra bankospil og overskud fra 
spillemaskiner. Som bekendt, blev lovgivningen for deling af overskud fra spillemaskiner ændret, så 
klubber og foreninger nu kan ansøge om midler fra en pulje, som i vores organisation administreres af 
DIF. Mangelfuld eller nærmere fejlinformation har bevirket at vi ikke har fået særlig meget ud af 
ansøgning der fra. 
Bankospillene bidrager dog stadig positivt, takket være nogle utrættelige frivillige i den afdeling. Om 
bankospillene fortsætter efter i år er ikke sikkert, for lejekontrakten for bygningen udløbet snart. 

Det er nogle ting vi ikke har indflydelse på, men det vil være påkrævet at vi fremover har nye mulige 
indtægter for øje og samtidig tænker endnu mere på vores udgifter. Der hvor vi tidligere har været 
rundhåndede, er vi nødt til at vurdere en ekstra gang om udgiften er nødvendig eller om der er en 
anden løsning – ”need to have or nice to have” kan med fordel tages i anvendelse.

Noget af det vi det forløbne år har brugt penge på, er strømforsyning til MRC-bygningen samt OR-
depotet. Som det ofte går, når meget skal ske ved frivilligt arbejde, tager det lidt længere tid, men nu er
det færdigt.
Det har MRC-afdelingen nydt godt af og har igen afholdt DM løb i DMSU regi. I DASU ser fremtiden for 
MRC offroad-sporten ikke lys ud og den størrelse biler der køres med i IMK, er helt udfaset i DASU.

På Folkerace siden har år 2018 været en meget rodet affære. Reglementet er pludselig kort før 
sæsonstart blevet lavet om, selvom noget andet var vedtaget på et fællesmøde. 
Utilfredshed fra både kørere og klubber, resulterede i løb med for få deltagere og dermed dårlig 
økonomi. 
Udgiften til ambulance ved publikumsløb er stadig en stor post i forhold til tilskuerantallet. Fra politisk 
side er der forståeligt nok, ikke nogen som vil tage sagen op.



I løbet af året opstod der mulighed for, at få lagt asfalt på et par af de sving, der er megen 
vedligeholdelse på, uden udgift for klubben. Det var midt i sæsonen, men det var nu tilbuddet var der, 
så man gik i gang. Selv om sommeren på det tidspunkt var den tørreste nogensinde, vendte det 
pludseligt og til sidst var det hele ved at drukne i regn. Det lykkedes at blive færdige med asfaltarbejdet,
men det var absolut i 11. time.
Der er stadig planer om at kunne komme til at køre Rally-cross, men det kræver lidt flere 
sikkerhedsforanstaltninger end når der køres Folkerace.

OR-afdelingens store opgave i 2018 var Rally Midtjylland, som udover at være en afdeling af Mini Rally 
Syd, også blev DM tællende. Selvom konceptet forblev uændret, medfører DM status også mere PR, 
herunder TV-aftale og mere sponsorarbejde. Det hele lykkedes, og med et rekordstort deltagerantal, 
endte løbet med at blive et både sportsligt og økonomisk fint arrangement.
Indenfor O-løb er interessen stigende i IMK og sidst på året blev der kørt et klubmesterskab i O-løb. I 
2019 er klubben kommet med Midtjysk Turnering og skal derfor også være løbsarrangør.

Sportslige resultater er der igen opnået mange af – der er både Danmarks mesterskaber og medaljer i 
NEZ-regi. Detaljerede resultater har været fremlagt på afdelingernes årsmøder og fremgår af 
referaterne der ligger på IMKs hjemmeside. Stort tillykke til alle der har opnået de flotte resultater.

Kigger vi lidt i krystalkuglen for 2019, er der planlagt mange løb og aktiviteter, så der bliver nok at tage 
fat på for de mange frivillige i klubben. Vi håber at alle vil være med til at give den gas igen i 2019.

Der var ingen kommentarer til beretningen. 

3. Kasseren fremlægger revideret driftsregnskab og status:
Da kasseren ikke var til stede, fremlagde Jan Søndergaard regnskabet.
Jan Søndergaard fremhævede at banko gav kr 80.000,- i 2017 og kun 16.000,- i 2018.
 
Regnskabet er godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent:
For første gang i 15 år foreslår bestyrelsen en stigning på kontingentet på kr. 100,-, dog kun for aktive 
medlemmer, der er over 18 år.

Dette blev vedtaget med et overvældende flertal. 

5. Fremlæggelse af budget: 
Jan Søndergaard fremlagde budgettet for 2019.

Der var følgende kommentarer til budgettet. 
Der vil blive søgt om tilskud ved DGI & DIF i 2019, dette er ikke med i regnskabet.
Ansøgningen vil bla. omhandle midler til vedligeholdelse af klubhuset og nye borde til klubhuset.

Budgettet blev godkendet. 



6. Indkomne forslag: §11. Æresmedlem.

Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere 
årrække har gjort en særlig indsats, til gavn for IMK og dennes medlemmer. Dette ved at have opfyldt 
et eller flere af flere følgende kriterier: 
- udvist en længevarende interesse for klubbens liv 
- været eller er en markant personlighed i IMK. 
- repræsenteret klubben på værdig vis.
- virket på lederplan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode.
- ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie. 
- udført et enestående frivilligt arbejde i klubben.
- ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse. 

Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra klubbens medlemmer. Bestyrelsen behandler en 
gang årligt alle indstillinger i december, således at hæderen/udnævnelsen kan foretages på 
førstkommende generalforsamling. 

Æresmedlemmer er kontingentfri. 

Hvis et æresmedlem udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om IMK, vil dette blive behandlet i 
bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre, om personen skal fratages sit prædikat som 
æresmedlem.

Dette blev vedtaget med et overvældende flertal. 

7. Valg af bestyrelse: 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse om de 3 af sportsgrenene 
valgte til bestyrelsen. 

På valg er Bjarne Nielsen og Niels Kr. Højriis. De modtager gerne genvalg. 
De blev begge valgt. 

Som suppleanter vælges: Claus Jespersen (1. Suppleant) og Benny Andersen (2. Suppleant). 

Repræsentanterne fra sportsudvalgene er: 
OR: Anders Clausen,
Bane: Allan Jensen, 
MRC: Kim Nygaard. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: 
På valg er Jan Søndergaard og Sabine Rosenlund. De modtager gerne genvalg. 
De blev begge valgt. 
Som revisor suppleant genvælges: Harald Søndergaard. 



9. Eventuelt: 
• Dagsorden kunne evt. indeholde information om bestyrelses medlemmer og revisorer ønsker 
genvalg.
• Benny Andersen har kontakt omkring et samarbejde om gensidig hjælp imellem IMK og EuroCup og 
udstilling af IMK’s biler. 
Den 19/10 2019 køres der EuroCup i Brande. Kontakt Benny hvis du ønsker at give en hånd.
• Troels opfordrede til at alle medlemmer går ind på IMK’s hjemmeside og opretter en Team profil.
• Der blev opfordret til at genoptage plakat opsætning og der er flere der medlemmer, der gerne vil 
opsætte disse. Såfremt der opsættes plakater skal man også huske fjerne dem igen. Hvis nedtagningen 
”glemmes” kan det blive dyrt for klubben.
• Ambulancen til folkeraceløb er blevet så dyr, at det bør overvejes om der skal afholdes publikumsløb.
• IMK’s egen bane har 30 års jubilæum d. 14/9 2019.
• Under eventuelt blev Jan Søndergaard udnævnt til æresmedlem med følgende begrundelse:

Ikast og omegns Motor Klub udnævner hermed 
Jan Søndergaard til æresmedlem.

Denne udnævnelse er et udtryk for IMK’s tak og anerkendelse for en ekstraordinær indsats 
gennem 50 års medlemskab af klubben.

Blandt de opgaver Jan Søndergaard har udført:
 

- Medlem af bestyrelsen i IMK i flere perioder
- Løbsleder for adskillige Bil-o-løb
- Official og hjælper ved masser af motorløb
- Dirigent til generalforsamling og møder
- Engageret sig i O-sporten - både i IMK og på landsplan
- En af de mest vindende motorsportsudøvere gennem tiden

Jan Søndergaard har gennem sit engagement og virke,
altid optrådt som en værdig repræsentant for Ikast og omegns Motor Klub

Der takkes for god ro og orden.


