Årsmøde i MRC afdelingen d. 5. januar 2017, kl. 19,00 i Klubhuset, Brandevej 19B, 7430 Ikast
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Henrik Worm blev valgt.
2. Året der gik, 2016:
I løbet af året er der afholdt en del arbejdsdage, hvor der hovedsagligt er arbejdet med at gøre den
nye kunstgræs bane køreklar.
Dette var også året, hvor Kunstgræsbanen blev taget i brug for første gang.
Vi har afholdt to DMSU løb. Det første på Jordbanen med 35 deltagere, hvor der var meget
vedligeholdelse af banen under løbet. Det andet på Kunstgræsbane med 34 deltagere, hvor der var
næsten ingen vedligeholdelse af banen under løbet.
Der blev også afholdt et DASU løb på Kunstgræsbanen med 5 deltagere.
Til Klubmesterskabet var der 7 deltagere.
Til vores Hyggeløb i efteråret, var der 10 deltagere.
3. Økonomi
Henrik udleverede og gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Der er en god økonomi i MRC afd. og året har givet et pænt overskud.
4. År 2017
Efter et arbejdstungt 2016, skal der være masser af hygge og ræs på banerne i 2017.
Der er givet forhåndstilsagn om afholdelse af et DMSU løb.
Følgende opgaver skal der arbejdes med:
- Kraftigere kabel fra jordvolden ved FR over til MRC, da der er så stort spændingsfald over
det eksisterende kabel, at kompressoren ind imellem ikke kan starte. Dette er især et problem
under afholdelse af løb, hvor der skal bruges strøm til kiosk, kompressor, ladestrøm, el værktøj,
lys og tælleanlæg.
OBS. Rallyafd. er i gang med at undersøge prisen på et nyt kabel fra Folkerace forbi MRC til
Rally containerene. Et sådant kabel vil løse problemet.
- Tidssvarende løbs program, der overholder anbefalingerne fra DASU og DMSU.
- Nye bordplader udenfor skruecontaineren, da de gamle er ved at rådne væk.
- Hop på banen.
- Lys ved køretårn og bane, så der kan køres i vinterhalvåret.
- Hylder i skrue containeren. De nuværende er ubrugelige.
Forslag til 2017.
- Sommercamp evt. med besøg af underviser, som har noget relevant viden ift. MRC.
Konrad og Lauge kommer med et udkast.
5. Valg af udvalgsmedlemmer
Hans-Arne ville gerne afløses, vi siger alle tak for hans indsats.
Christian ændres fra udvalgsmedlem til suppleant. Det giver plads til at Lauge og Søren kan træde
ind som udvalgsmedlemmer. Konrad træder ind som suppleant.
MRC-udvalget består herefter af Kim Nygaard Krogh, Henrik Elleskov, Torben Svenningsen,
Lauge Sylvestersen og Søren Nielsen med Christian Williams og Konrad Berger som suppleanter.
Det er aftalt at suppleanterne inviteres med til udvalgsmøderne.
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen.
Kim Nygaard Krogh blev genvalgt.
7. Evt.
Under eventuelt blev det første udvalgsmøde afholdt.
Kim blev genvalgt som MRC-udvalgsformand.
Henrik blev genvalgt som kasserer.

