
IMCC 2. bestyrelsesmøde 2021  onsdag den 11. august 2021 kl 19 hos Villy,  Jerismosevej 89, Greve

# Emne Emnebeskrivelse/underpunkt

0

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

Ikke nogen uden selvstændigt punkt på dagsordenen.

3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

4 Opfølgning fra generalforsamlingen

5 Status på MinForening - herunder medlemsliste

6 Kommende aktiviteter
15.8.2021 Grill efter træning - Mangler pølser, ketchup og sennep og brød.

29.8.2021 Tur til Svalerup Strand med tærningstur og grill-hygge hos kokken alias Michael Freiberg.

Til stede: Erik, Lars, Villy, Morten, Søren
Afbud/Fraværende:

Saldo ca. 46.000 kr. 14 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent. 11 udmeldes og 3 udestår stadig. Der 
er ca 50 betalende medlemmer. Indbetalingen er gået meget fin gennem MinForening.
Dankort- og MobilPayaftale opsagt. Indbetalinger skal fremover ske via MinForening.
Bogføringsprogram opsagt og nyt gratis system Dineo. Medlemsliste føres i MinForening.

 - Referatet er udfærdiget af referenten og sendt til dirigenten til underskrift. OK
 - Referat og bilag skal lægges på hjemmesiden og sendes til kommunen. OK
 - Cykelbladet undersøges for afsætning. Ved fornyelse af abonnementet undersøges opbakningen. OK.
 - Medlemslisten kommer til at fremgå af den ny medlemsapp. Min Forening.  Kommunikation til andre 
medlemmer kan ske via app'en. OK
 - Medlemmerne af FaceBook gennemgås for sletning af ikke-medlemmer. OK
 - Gæsteadgang til Facebook anvendes ikke. Heller ikke til medlemsasprianter.  Tidligere gæster er slettet. 
OK.
 - Kaldenavne/øgenavne suppleres med fulde navn i officiel information.  - OK
 - Holdbeskrivelser og antal hold skal rettes på hjemmesiden.   - Udestår stadig.
 - Mentorordningen er rigtig god, så det er vigtigt at alle nye medlemmer tildeles en metor. - OK.

Overgang til MinForening er foregået rimelig godt. Der er stadig nogen, som skal hjælpes. Erik tager fat i 
dem.
Kommunikation mellem medlemmer kan ske via MinForening med mindre man selv har direkte 
kontaktoplysninger til medlemmerne.



2.-5. sep Tur til Hartzen aflyses.

13. sep Klubaften. Vintertræning.

26. sep. Standerstrygning - Lars og Søren taler sammen om indkøb mv.

9. okt. Klubfest el. lign. Søren undersøger mulighed for petan ved Ishøj Idrætscenter. Minigolf er også en mulighed.

1. nov Klubaften. Calpe, andre løb i 2022.

6. dec. Juleklubaften.

7 Ironman den 22. august 2021

8 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

9 Coronarestriktioner og fællestræning/aktiviteter
 - Krav om afstand ophæves.

10 Klubtøj - Tøjbestilling og nyt design

11 Klubhus

Ikke noget nyt.

12 Eventuelt

2i-møde i næste uge. Søren deltager og spørger til renovering af klubhuset.

13 Næste møde:

Mandag den 15.9.2021 kl. 19:00 hos Morten

Mandag den 8.11.2021 kl. 19:00 hos Søren

 - Erik sender opdateret deltagerliste til bestyrelsen
- Lars og Morten køber forplejning ind til deltagerne.
-  Mail til deltagerne om parkering og Corona. Udsendes mandag den 16.8.

 - Der er nyt medlem. Lars er mentor. 
 - Træning kører fornuftigt. Der er lavet plan for efteråret.

Egedesø er ny leverandør. Der skal oprettes butik til bestilling. Mindst 5 bestillinger pr. vare og 10 bestillinger 
for rabat.



IMCC 1. bestyrelsesmøde 2021  mandag den 7. juni 2021 kl 19 hos Lars,  Tjurgården 14, Greve

# Emne

0

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

4 Opfølgning fra generalforsamlingen

5 Kommende aktiviteter
13.6.2021

20.6.2021
15.8.2021
16.8.2021
29.8.2021
2.-5. sep

6 Ironman den 22. august 2021

7 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

8 Coronarestriktioner og fællestræning/aktiviteter

9 Klubtøj - Tøjbestilling og nyt design

10 Klubhus

11 Eventuelt

11 Næste møde:



IMCC 1. bestyrelsesmøde 2021  mandag den 7. juni 2021 kl 19 hos Lars,  Tjurgården 14, Greve

Emnebeskrivelse/underpunkt

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger

Opfølgningspunkter fra sidste møde

Ikke nogen uden selvstændigt punkt på dagsordenen.

Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

Opfølgning fra generalforsamlingen

Kommende aktiviteter
Tur til Hallandsåsen. Aflyst. Der arrangeres en anden tur i stedet for til Veddinge Bakker.

Søndagstur til pandekagehuset.

Grill efter træning

Klubaften - Hartzen-turen, IronMan mv.

Tur til Svalerup Strand med tærningstur og grill-hygge hos kokken alias Michael Freiberg.

Tur til Hartzen

Ironman den 22. august 2021

Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

Coronarestriktioner og fællestræning/aktiviteter
Der er kun restriktioner for indendørs møder.

Klubtøj - Tøjbestilling og nyt design

Der skal laves en bestillingsrunde med bukser og trøjer.

Der er intet nyt om klubhuset fra kommunen.

Hvis der er behov for hjælp til MinForeningsappen, så vil der være møde den 16.8.2021 i klubhuset.

Næste møde:

Mandag den 9. august kl. 19:00 hos Villy

Mandag den 13.9.2021 kl. 19:00 hos Morten

Mandag den 8.11.2021 kl. 19:00 hos Søren

Til stede: Erik, Lars, Villy, Morten, Søren
Afbud/Fraværende:

Efter generalforsamlingen udsendes opkrævning af kontingenter snarest. Der har ikke været nævneværdige 
bevægelser siden sidst. Saldo ca. 25.000 kr.

 - Referatet er udfærdiget af referenten og sendt til dirigenten til underskrift.
 - Referat og bilag skal lægges på hjemmesiden og sendes til kommunen.
 - Cykelbladet undersøges for afsætning. Ved fornyelse af abonnementet undersøges opbakningen.
 - Medlemslisten kommer til at fremgår af den ny medlemsapp. Min Forening.
 - Medlemmerne af FaceBook gennemgås for sletning af ikke-medlemmer.
 - Gæsteadgang til Facebook anvendes ikke. Heller ikke til medlemsasprianter.
 - Kaldenavne/øgenavne suppleres med fulde navn i officiel information.
 - Holdbeskrivelser og antal hold skal rettes på hjemmesiden.
 - Mentorordningen er rigtig god, så det er vigtigt at alle nye medlemmer tildeles en metor.

 - Erik sender tilmeldingsliste til bokseklubben.
 - Der skal oprettes tilmelding på hjemmesiden.
 - Lars og Morten deltager i orienteringmøde med arrangøren.
 - På bestyrelsesmødet i august planlægges pakning og indkøb til selve dagen.

 - Vi skal være opmærksom på mentorer til mulige nye medlemmer.
 - Der arrangeres et holdledermøde med forplejning mandag den 21.6.2021 for planlægning af 
efterårssæsonen og status for holdledere.



IMCC budget 2021

Udgifter 60 Indtægter 51
Klubdrift 11 Kontingenter 18
KURSER 5 KMD depot 15
Fællesaktiviteter 10 Kommunalt tilskud 5
Andet Kursustilskud 3

Velkomstpakker (4) 1 Tøjbetalinger 0
Cykelblad 10 Deltagerbetaling 10
DCU 3 Sponsorater forv. 0
Aktivitetsudvalget (incl. deltagerbet.) 20

Resultat -9

Baseret på 60 betalende medlemmer. Kontingentet følger kalenderåret.

Klubdrift er til løbende udgifter til drift af klubben.
Fælles aktiviteter dækker klubmesterskab, standerhejsning og indkøb til klubaftener.
Velkomstpakke på 300 kr. i tilskud til nye medlemmer. Lars undersøger muligheder med leverandøren.



IMCC 11. bestyrelsesmøde  mandag den 17. maj 2021 kl 19 hos Erik

# Emne

0

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

4 Generalforsamlingen

5 Kommende aktiviteter
23.5.2021

13.6.2021
20.6.2021
22.8.2021

6 Holdledere - status

7 Coronarestriktioner og fællestræning/aktiviteter

8 Klubtøj - Tøjbestilling og nyt design

9 Klubhus

10 Eventuelt

11 Næste møde:



IMCC 11. bestyrelsesmøde  mandag den 17. maj 2021 kl 19 hos Erik

Emnebeskrivelse/underpunkt

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger

Opfølgningspunkter fra sidste møde

Persondataforordningen. Villy kigger på formulering af privatlivspolitik til hjemmesiden.

Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

Generalforsamlingen

Kommende aktiviteter
Tur til Veddinge Bakker.

Tur til Hallandsåsen. Søren skriver i nyhedsbrevet og tilmelding via hjemmeside med deltagerbetaling.

Søndagstur til pandekagehuset.

Ironman. Medlemmerne gøres opmærksom på det og der åbnes for tilmelding.

Holdledere - status

Coronarestriktioner og fællestræning/aktiviteter
Afventer lempelser den 21. maj og udviklingen i smittetallene i Ishøj kommune.

Klubtøj - Tøjbestilling og nyt design

Afventer generalforsamlingen.

Morten ringer til kommunen igen.

Ikke noget.

Næste møde:

Næste møde mandag den 7.6 hos Lars.

Til stede: Erik, Lars, Villy, Morten, Søren
Afbud/Fraværende:

Ikke rigtig nogen bevægelser siden sidst. Kun for borføringssystemet. Saldo ca. 27.000 kr.Kontingent 2021 
ikke opkirævet endnu pga. udskudt generalforsamling. Kommunen kontaktes for tilskud.

Indkaldelse udsendt i rette tid. 
Erling vil gerne være dirigent.
Erik tager projektor med, og udsender bilagene til dagsordenen (regnskab, budget, beretning og tøjforslag)
Budgetudkast med udgangspunkt i 45 betalende medlemmer. Ellers som budget 2020.
Bestyrelsen møder kl. 18:00. Der skal medbringes forplejning og værnemidler.
Lars henter nøgle til lokalet forud for dagen.

C-holdet funger fint. Der er lidt udfordringer på B og D-holdet har været udfordret af få fremmødte.
Det skal overvejes at justere beskrivelserne af holdene på hjemmesiden.
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