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Emnebeskrivelse/underpunkt

Bestyrelsesmøde onsdag den 5. april 2017 kl 19 hos Erik, Hundige Strandvej 182 a, st tv, 2670 Grev
Til stede: Kette, Oluf (Luffe), Carsten, Erik, Palle, Jan og Villy
Afbud: Poul Erik, Lars
Poul Erik har udmeldt sig af IMCC og udtræder dermed af bestyrelsen. IMCC takker
mange gange for indsatsen.
Suppleant Palle indtræder i bestyrelsen.
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Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger
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Opfølgningspunkter fra sidste møde
Sorte sække er fjernet og bliver fremover anbrat i kontainer.
Resttøj solgt på klubaften. Restelager tælles op og efterfølgende besluttes, hvad der skal
gøres med det.
Opdatering af hjemmesiden foretaget.
Økonomi, bevægelser siden sidst
Økonomien er god. Cafe 60+ har valgt at starte egen forening fordi IMCC ikke vil have
lukkede hold. Derfor har ca. 15 medlemmer pt udmeldt sig af IMCC. Saldoen er 67.500.
Der er pt. Betalt kontingent fra ca. 85 medlemmer. 31 medlemmer er i restance. Der
forventes ca. 100 betalende medlemmer i 2017. Indberetning af medlemmer til kommunen
med henblik på tilskud er foretaget. Der forventes 5-6.000 kr. i tilskud. Budgettet for 2017
justeres på grund af laver forntning til kontingentindtægter. I første omgang reduceres
aktivitetsudvalget budgetramme fra 40.000 til 30.000 kr.
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Bestyrelsen
Fordeling af opgaver. Carsten kigger på opgavebeskrivelserne til næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen ønsker ikke fritagelse for kontingent jf. forslag fra sidste møde.
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Evalurings af mødeintevaller?
Møder hver anden måned ser ud til at fære fin. Der fortsættes med det indtil videre. Årets
bestyrelsesmøder planlægges under eventuelt.
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Aktiviteter:
klubaften den 3.april: indstille/ justere racercyklen, bytte "overskudsdele", udveksle gode
ideer + salg af resttøj.
7. maj søndagstræning med grill (jan køber ind)
4. juni pinseturen (Lars ?)
mandag den 5. juni: ingen klubaften.
Weekendtur til august undersøges af Carsten og Jan.
Aktivitetslisten opdateres af Jan.
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Holdledere:
Det kniber med at få D-holdet til at fungere. Kette kontakter Per for at høre om mulighed
for holdeldelse.
Holdlederne kan få personlig kode til Motorcentret og derved give andre adgang til toilet
og køkken. Det er ikke velset at nogen står og tisser i hegnet. Derfor smart med adgang til
toilet. Kette mailer til holdledere om kode til motorcenteret.
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Cykeltur rundt i Ishøj
Kette melder tilbage til ishøj-bycenter, at det ikke har nogen interesse for IMCC.
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Ideer og forslag til forbedringer?
Der er kommet forslag om at IMCC i 2018 skal starte Standerhejsningen kl 10 i stedet for
kl 9. Ved at starte kl 10 vil den første "rigtige" cykeltur kun være på 2 timer. Forslaget
finder ikke tilslutning i bestyrelsen.
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Ideer til kommende nyhedsbreve ?
Bestyrelsen er meget tilfreds med nyhedsbrevene. Ideer til indhold er altid velkomne.
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Indkommen post, herunder nyheder til/fra bestyrelsen:
Forsikring dækker brand, tyveri og vand. Dækningsbehov undersøges.
Eventuelt
Kommende møder: 7.6 hos Villy, 14.8 hos Kette, 26.9 hos Jan 27.11 hos Lars 10.1 hos
Carsten 5.2 Generalforsamling
Bo Warker fra DGI vil gerne på IMCC facebook.
Næste bestyrelsesmøde tages hul på planlægning af KMD-depotet.
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Næste møde:
Næste møde hos Villy
Møderække: Villy, Kette, Jan, Lars, Carsten, Erik, Palle suppleanten

