
IMCC 4. bestyrelsesmøde 2021  mandag den 8. november 2021 kl 19 hos Søren

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

Afbud/Fraværende:
1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt uden bemærkninger.
2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

Ingen punkter
3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

75.000 på kontoen, heraf 16.000 til Calbe-turen. Der er kommet betaling fra Ironman, og der skal betales 12.000 til 
bokseklubben. Rest til klubben ca. 49.000 kr. Der er brugt 11.000 kr. på klubfesten før deltagerbetaling.

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.   - OK
 - Mentorordningen er rigtig god, så det er vigtigt at alle nye medlemmer tildeles en metor. - OK.

5 Status på MinForening - herunder medlemsliste
Alle skal gerne opdatere deres profiler med fødselsdag, som skal bruges i forhold til tilskud til kommeunen.
Punktet vil ikke længere være fast på dagsordenen.

6 Kommende aktiviteter
1. nov Klubaften. Calpe, andre løb i 2022.

Ca. 20 deltagere. 13 skal med til Calpe. Der er forslag om at cykle Tour de France-ruten forud for selve Touren.
6. dec. Juleklubaften. Erik har reserveret foreningshuset på strandvangen. Lars kigger på præmier. Lars og Erik køber ind 

til aftenen. Bestyrelsen mødes kl. 18:00.
2022 Calpe-turen er planlagt med tilmeldinger via hjemmesiden.
2022 Der skal laves en aktivitetsliste til næste års løb. Der skal være et par løb med fuld betaling, som mange kan 

deltage i. Søren og Lars kigger på en bruttoliste.
7 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

Ikke nogen nye medlemmer for nylig. Vintertræningen er kommet godt i gang. 
8 Klubtøj - Tøjbestilling.



Søren og Morten overtager bestillingen. Der kan laves en butik på nettet, hvor der kan bestilles tøj og betales 
direkte til leverandøren.

9 Klubhus
Der sker ikke noget i kommunen. Morten ringer igen til kommunen.

10 Velomore - cykelblad
Der er tilbudt 30 online adgange til klubben. Bestyrelsen undersøger det nærmere. Forud for generalforsamlingen 
skal det undersøges, om der stadig er stemning for at abonere på bladet.

11 Eventuelt
Ikke noget i dag.

12 Næste møder og generalforsamling
Generalforsamling den 7. februar 2022 kl. 19:00 i foreningshuset i strandvangen.
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 12. januar 2022 kl. 19:00 hos Erik.


