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OR-afdelingens årsmøde den 8. januar 2019
Deltagere: 16 medlemmer
1.Valg af dirigent Jan Søndergaard
2.Året der gik – fremlagt af formand for OR afdelingen, Henrik Iversen
2018 blev et godt år for IMK på nogle områder.
Der blev afholdt et MRS / DM i Rally i september, der var tilmeldt 76 biler.
Blandt andet gav det klubbens afd. af mini rally syd godt 60.000 kr i overskud, det kan vi kun
være godt tilfreds med. Så der skal lyde en stor tak til sponsorer og lodsejerne for
opbakningen, tak til løbsledelsen, officials og hjælper - uden jer intet motorløb. Tilbagemeldingen fra deltagerne har kun været positive / godt løb med gode prøver, måske for meget
regn, Bjarne var jo også løbsleder ☺.
Vi skal huske at hjælpe mere på tværs af sportsgrenene, til klubrally / sprint / Rally, for på et
eller andet tidspunkt bliver tordenskjold-soldater slidt op.
Vil man køre motorløb – må man hjælpe, om det er til planlægningen eller afviklingen.
Vi har mange hjælper der ikke er i sporten / eller har licens, som tropper op hver gang, mon
ikke vi kunne finde flere i egne rækker.
IMK´s kørere har (med forbehold for fejl og mangler) opnået disse top-3 resultater i årets
mesterskaber:
O-løb:
NEZ Klasse M:
JFM klasse D:
JFM klasse C:
JFM klasse C:
DM klasse C:
Klubmester IMK
JFM klubhold:

Hold-DM:

Historic Viking Rally
Europa Tour 18
Klubrally
JFM klubhold:

Harald Søndergaard & Jan Søndergaard:
Hanne Juhl-Godballe & Poul Juhl-Godballe
Bente Nielsen & Brian Nielsen
Sabine Rosenlund & Bjarne Rosenlund
Bente Nielsen & Brian Nielsen
Svend-Erik Hedevang & Harald Søndergaard
Harald & Jan Søndergaard, Hanne & Poul
Juhl-Godballe, Sabine & Bjarne Rosenlund,
Jesper & Svend-Erik Hedevang, Ditte & Niels
Peder Rolighed, Bente & Brian Nielsen
Familieholdet fra IMK, som bestod af:
Harald & Jan Søndergaard, Sabine & Bjarne
Rosenlund, Jesper & Svend-Erik Hedevang,
Ditte & Niels Peder Rolighed, Bente & Brian
Nielsen

Sølv
Guld
Guld
Sølv
Guld

Karin & Niels Peder Rolighed
Inge & Troels Nielsen

1. plads
1. plads

Patrick Clausen & Hanne Flensborg, Asger
Iversen & Anders Clausen, Klaus Jespersen &
Richard B. Sørensen

Guld

Guld

Guld
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JFM Klasse 1:
JFM Klasse 7:

Patrick Clausen & Harald Søndergaard
Asger Iversen & Anders Clausen

Guld
Sølv

Speed Nord Klasse 1:
Speed Nord Klasse 4:
Speed Nord Klasse 7:

Patrick Clausen & Harald Søndergaard
Klaus Jespersen & Richard B. Sørensen
Asger Iversen & Anders Clausen

Guld
Sølv
Guld

Speed Nord U25-mesterskab:

Patrick Clausen & Harald Søndergaard

Guld

DM klasse 1:

Patrick Clausen & Harald Søndergaard

Guld

Tillykke til medalje-modtagerne ☺
Derudover har der været kørt FDM-Classic 2018, men ingen IMK-mandskaber har kørt nok
afdelinger til at være tællende.
I Yokohama mesterskabet og Mini Rally Syd har ingen medlemmer fået placeringer blandt de
3 bedste.
I 2019 vil der være mere fokus på klubrally og nye medlemmer, for den gren har været lidt
forsømt de sidste 3 år i klubben. Vi har søgt et JFM / Speed Nord løb, Klubrally sprint i Sdr.
Vium og et O-løb i 2019, som vi håber alle vil støtter op om.
3. Økonomi – gennemgang af regnskabsfører Helle Brill.
OR-afdelingen får et samlet overskud på ca. kr. 61.000 for 2018. Overskuddet skal findes i
DM-rally og sponsor-indtægterne, som er skyld i at afdelingen har overskud.
4. År 2019 – hvad er der planlagt og hvad er der ønsker om / muligheder
• Rallysprint I Sønder Vium – lørdag den 17. August 2019 (bemærk flyttet til august)
• O-løb i MTJ-turneringen – mandag den 9. September 2019
• Klubrally – speednord/JFM-turnering
• Hjælpere/officials til 3 løb – lørdag den 25. Maj 2019 Kjellerup), lørdag den 29. Juni
(Grindsted) og lørdag den 6. Oktober 2019 (på Fyn eller i Sønderjylland)
• Behov for at uddanne flere løbsledere
• Snak bordet rundt, hvad de forskellige medlemmer skal deltage i den kommende
sæson
Udvalget skal snarest have fundet løbsledere til vores 3 egne løb og prøvechefer til de 3 løb vi
skal hjælpe til.
Bjarne Nielsen vil gerne være løbsleder til løbet i Sønder Vium (den 17/8) og Speed Nord
klubrally (den 6/10) samt prøvechef til minirally den 25/5
O-løb den 9/9 er Brian Nielsen løbsleder, men da han ikke har løbsleder-uddannelsen skal en
anden stå på papiret. Jan Søndergaard vil gerne. Jan S., Harald S., Niels Peder R., Poul G. og
Troels N. meldte sig til gerne, at vil hjælpe med at lave løbet. Troels kan dog ikke hjælpe på
løbsdagen.
God ide at rundsende en mail med alle datoer, hvor klubben gerne vil have medlemmernes
hjælp.
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5. Valg af udvalgsmedlemmer – der er 5 medlemmer I udvalget.
Brian Nielsen, Anders Clausen, Kenneth Rønholm, Søren M. Skov og Henrik Iversen
De blev alle genvalgt.
Der blev ikke fundet nogle suppleanter.
6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen – Anders Clausen
7. Evt.
Klubmesterskaber i O-løb – hvordan skal det være fremadrettet. I 2018 blev det bestemt sidst
på året, at der kunne køres et klubmesterskab i årets sidste løb (den 28/12). For 2019 vil der
være 3 løb tællende i MJT-turneringen ud af 4 mulige løb. Udvalget bestemmer hvilke 4 løb
der kan tælle til KM (snarest). Hvordan point fordeles – der bruges de point, som man får for at
deltage i turneringen uanset klasse.
Der er planlagt 2 klubaftener – den 19/2 (med Jan Motor) og den 12/3.
Der var 3 forslag mulige klubaftener – besøg hos HVM, Sunds og JP-Group, Viborg – begge
steder hvor der er interesse for biler. Niels Peder har kontakt til Sunds og Harald har til Viborg.
Samt Støjer på Fyn – et sted med masser af biler. Dette vil dog kræve at det bliver en lørdag.
Det blev dog bestemt at det først bliver til næste vinter / november 2019 – marts 2020.
Hjemmesiden – HUSK at det er muligt at lave en teamprofil. Man skal have login af Allan
(hjemmeside-ansvarlig) for selv at kunne ligge noget ind under en profil.
Troels kikker nærmere på tekster omkring de forskellige sport, om noget skal tilrettes.
Værdsættelse af hjælpere til løb – har man overvejet det.
En del hjælpere har intet med motorklubben at gøre. Andre klubber inviterer til fest og nogle
arrangere ture – blot nogle forslag. Man kunne evt. invitere til mini-kursus i klubhuset (officials)
– er først på sæsonen, hvor der fortælles om at hjælpe til motorløb – give dem mad og drikke.
Referent: Bente Nielsen

