Årsmøde i MRC afdelingen d. 3. januar 2019, kl. 19,00 i Klubhuset, Brandevej 19B, 7430 Ikast
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Henrik Worm blev valgt :)
2. Året der gik, 2018: skrevet af Kim Krogh oplæst af Chr W
IMK har været pænt repræsenteret til EM i Østrig i Large Scale Off Road.
Der var 11 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 et DMSU løb på Kunstgræsbanen.
Løbet gav et overskud, der gør at vi kommer ud af året med et bedre resultat end forventet.
I løbet af året har vi afholdt nogle produktive arbejdsdage.
3. Økonomi
Niels-Kr Højriis udleverede og gennemgik regnskabet. Da nuværende kasserer var fraværende.
Der er en positiv økonomi i MRC-afdelingen og året har givet et lille underskud pga. uforudsete udgifter.
Ingen spørgsmål til regnskabet
4. År 2019
- Måske afholdelse af et DMSU løb.
- Deltagelse i Åbent hus arrangement, sammen med Baneafdelingen.
- Forslag fra Carsten om at vi møde op i strøgcenteret en fredag og
Om lørdagen så holde åbent for interesserede hvor man så kan komme og se eller prøve de biler man har set
aftenen før.
5. Valg af udvalgsmedlemmer. På valg er:
- Henrik Elleskov
Christian Williams blev valgt.
- Torben Svenningsen
blev genvalgt.
- Lauge Sylvestersen
Konrad Berger
blev valgt.
- Søren Nielsen
blev genvalgt.
- Kim Nygaard Krogh
blev genvalgt.
Valg af suppleanter. På valg er:
- Christian Williams
Henrik Worm
- Konrad Berger
Carsten

blev valgt.
blev valgt.

Suppleanterne inviteres med til udvalgsmøderne.
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen På valg er:
Kim Nygaard Krogh
blev genvalgt.
7. Evt.
Under eventuelt blev det første udvalgsmøde afholdt.
Kim Nygaard Krogh blev valgt som MRC udvalgets formand.
Konrad Berger blev valgt som kasserer. Budget 2019 blev gennemgået og afleveret til Niels-Kr Højriis
Derefter drøftede vi sammen med Formand fra IMK og Niels-Kr Højriis
At fremadrettet ville vi bruge den regnskabsmodel som de gerne ville have vi bruger så
Alle afd. gør det på samme måde. Den nye kasserer vil blive sat ind hvad og hvordan efter IMK årsmødet
men inden egentlig sæsonstart (løbs afvikling i dk) ca. april måned.
Derefter aftalte vi at når formanden var tilbage i landet. Skulle hans første opgave være at indkalde til møde så
vi samlet kan fordele de opgaver der er fremadrettet i 2019 vi er også enige om at sammen skaber vi bedre
løsninger. Der var beskedent fremmøde af klubbens medlemmer. hvorfor vides ikke.

