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, 2017:
IMK har været pænt repræsenteret til EM i Englang i Large Scale Off Road.
Der var 8 deltagere fra Danmark, hvoraf de 7 er fra IMK.
Den bedst placerede dansker fik en flot 14. plads og kommer fra IMK.
Vi har afholdt to DMSU løb, begge på Kunstgræsbanen.
Løbene har givet et overskud, der gør at vi kommer ud af året med et bedre resultat end forventet.
I løbet af året har vi afholdt nogle arbejdsdage. I foråret blev der arbejdet med hop og med at gøre
kunstgræsbanen køreklar og i efteråret blev der gravet elkabel ned og lavet yderligere autoværn til
Kunstgræsbanen.
3. Økonomi
Kim udleverede og gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Der er en positiv økonomi i MRC-afdelingen og året har givet et lille overskud.
4. År 2018
- Afholdelse af et DMSU løb d. 16/9 2018. Udenlandske kører inviteres.
- Der skal være mere fokus på klubaftenerne på banen i 2018.
- Udarbejdelse af en vagtplan for faste åbningsdage om torsdagen.
- Udarbejdelse af en vagtplan for en fast åbningsdag om måneden om lørdagen.
- Humplen ved indgangen til stejl kurven jævnes ud, så havarier her kan undgås.
- Deltagelse i Åbent hus arrangement, sammen med Baneafdelingen.
5. Valg af udvalgsmedlemmer:
- Henrik Elleskov
- Torben Svenningsen
- Lauge Sylvestersen
- Søren Nielsen
- Kim Nygaard Krogh
Valg af suppleanter:
- Christian Williams
- Konrad Berger
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 udvalgets formand.
Henrik blev genvalgt som kasserer.

