Referat fra årsmøde i MRC-afdelingen d. 7 januar 2016
Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2016
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Valg af rep. til bestyrelsen
7. Evt.
1.
Følgende blev valgt:
 Kim Nygaard Krogh
2.
Kim bød de fremmødte velkommen. ( Formand Morten var forhindret )
Vi har ikke kørt løb i IMK i 2015, da vi har lagt vores energi i den nye kunstgræsbane og da der
ikke blandt kørerne i de forskellige klubber var interesse for at køre DASU løb. DASU's to løb i
2015 blev ikke gennemført. Dermed har vi som forventet heller ikke haft nogen indtægter. Der blev
til gengæld kørt 8 løb i DMSU regi.
Tilskuddet som vi fik, fra moderklubben, er brugt og det har gjort stor gavn. Der er bl.a. indkøbt
tælleanlæg, diverse brædder, skruer, træplader, el-materiel og lamper.
Der er bl.a. arbejdet videre på kunstgræsbanen, fastlagt lidt af det kommende banelayout, bygget en
skillevæg i køretårnet, isat vindue i køretårnet, udvidet fliseareal og opstillet mandskabscontainere.
Derudover er der kommet mulighed for medlemskab af både DASU og DMSU, såfremt at det
godkendes på den kommende generalforsamling i IMK.
3.
Henrik Elleskov fremlagde regnskabet, som resulterede i et meget lille overskud. Regnskabet blev
godkendt.
4.
Der mangler stadig ca. 500 m2 kunstgræs for at banen kan komme op på 300 m. i længden. Dette
skal forsøges skaffet.
Banelayoutet skal ligges endeligt fast og udlægges.
Opsætning af lys ved køretårn og på banen. Dette kan udvide sæsonen ind i vinterhalvåret.
Afholdelse af løb:
Der ansøgt om afholdelse af et DASU løb, som formodentlig bliver d. 27.8.2016.
Såfremt det på generalforsamlingen vedtages, at vi også kan melde os ind i DMSU, har vi fået
lovning på afholdelse af to løb, 11-12.6. 2016 og 13-14.8. 2016.
5.
Følgende blev valgt:
 Kim Nygaard Krogh
 Hans-Arne Gertsen
 Henrik Elleskov
 Torben Svenningsen
 Christian Williams
Følgende suppleant blev valgt:



Henrik Worm

6.
Følgende blev valgt:
 Kim Nygaard Krogh
7.
Her opgiver jeg at referere de mange samtaler, der gik på kryds og tværs.
Det var dog alt sammen meget konstruktivt og i god tone.

Ref.: Niels Kr. Højriis

