Ikast og Omegns Motorklub

ÅRSMØDE - O/R afdelingen – onsdag den 4/1 2017 (17 deltagere)
VALG AF DIRIGENT
Jan Søndergaard blev valgt – Bente Nielsen blev udpeget til referant
ÅRET DER DIK
Bjarne Nielsen aflagde beretning om årets gang i afdelingen. I hovedtræk var der følgende
aktiviteter: Vintercup, NEZ i april, Rallysprint i Sdr. Vium i Juni (det var 10. gang), Mini-rally
Syd i september (rallycentrum i Hjøllund – nyt område for IMK) samt der er blevet hjulpet til
ved diverse løb i andre klubber.
Derudover blev nævnt de mandskaber som har modtaget guld, sølv eller bronze i årets løb.
ØKONOMI
Regnskab for samlet for afdelingen samt for arrangementet ”minirally syd i september”.
Afdelingen har et underskud på kr. 896,99 for 2016.
ÅR 2017
Hvad er der planer om i afdelingen ??
• Depotet skal færdiggøres
• Klubrally kursus i februar – forventes at skal køres på Køreteknisk Anlæg i Skjern
• Hvis der bliver åben hus på Nørlundbanen (i lighed med tidligere år), skal afdelingen
deltage med nogle biler og repræsentanter for sporten
• Forårsmesse i Strøgcentret i Ikast (håber på en bedre placering i år i forhold til sidste
år)
• Rallysprint i Sdr. Vium – den 17/6
• Minirally Syd – den 7/10 . Område hertil er ikke fundet endnu, men flere forslag kom
på bordet. Hjøllund eller Aulum som RallyCentrum
• Klubmesterskaber skal der være nogen løb ?? Det kunne være en mulighed, at gøre det
i fællesskab med flere klubber – så er der også flere til at lave løb. Af klubber blev
nævnt: Lemvig, Kjellerup, Randers og Århus.
• Fælles arrangementer med Bane-afdelingen
• Hjælpe andre klubber med minirally-løb – den 10/6 og 26/8
• Hjælpe Kjellerup med DM-rally den 3-4/11
VALG AF UDVALGSMEDLEMMER
Nuværende udvalg er: Bjarne Nielsen, Anders Clausen, Henrik Iversen, Kenneth Rønholm og
Søren Skov – ALLE modtog genvalg.
VALG AF UDVALGSMEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
Anders Clausen blev valg.
EVT.
Snak rundt om bordet – hvem der skulle køre hvad i 2017.
Opfordring til at samle et hold til Hold-DM i bil-orienteringsløb, som køres den 9/9 i Thy
Referent Bente Nielsen

