
IMCC 3. bestyrelsesmøde 2021  onsdag den 15. september 2021 kl 19 hos Morten

# Emne Emnebeskrivelse/underpunkt
0 Til stede: Erik, Lars, Villy, Morten, Søren

Afbud/Fraværende:
1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger.
2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

Ikke nogen opfølgningspunkter.
3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

2 har betalt siden sidst. Saldo ca. 41.000 kr., heraf udestår dog stadig betaling fra Ironman.
4 Opfølgning fra generalforsamlingen

 - 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.

5 Status på MinForening - herunder medlemsliste
De fleste medlemmer er på MinForening og tilmeldinger og betalinger foregår nu på app'en. Der er ikke behov 
for yderlige opfølgning.

6 Kommende aktiviteter
13. sep Klubaften. Vintertræning. 15 deltagere, heraf nogen nye.
26. sep. Standerstrygning - Lars og Søren taler sammen om indkøb mv.
9. okt. Klubfest el. lign.  Minigolf er bestilt. Lars taler med Cecilie's om spise og drikkelse.
1. nov Klubaften. Calpe, andre løb i 2022.
6. dec. Juleklubaften. Erik undersøger om foreningshuset på strandvangen kan bruges. Lars kigger på præmier.

2022 Calpe-turen søges planlagt nu med tilmeldinger via hjemmesiden. Lars undersøger interessen via FB.
7 Ironman den 22. august 2021

Det gik rigtig godt. Deltagelse næste år forudsætter fortsat samarbejde med bokseklubben eller en anden 
forening.  Det vurders næste år.



8 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.
Status på holdeldelse er OK. Der er ikke nye medlemmer siden sidst.

9 Coronarestriktioner og fællestræning/aktiviteter
Der følges ikke op på det længere.

10 Klubtøj - Tøjbestilling.
Lars tager kontakt til leverandøren for at få oprettet shop til bestilling. Det meldes ud i nyhedsbrev, når 
bestillingen er klar.

11 Klubhus
Søren har været til 2i-møde og mindet om status på klubhuset. Kristian fra kommunen vil kontakte Morten for 
at arrangere et møde sammenmed motorcenteret. Vi følger op på næste møde.

12 Eventuelt
 - Fritidskonference den 15-16.10 med kommunen til Helsingør for to personer fra IMCC. Det bliver ikke muligt 
i år.
 - Ishøjforlder over alle foreninger udgives inden jul med deadline 22.9. Søren sender info til redaktøren.

13 Næste møde:
Mandag den 8.11.2021 kl. 19:00 hos Søren, Vildtbaneparken 107.


