
IMCC 4. bestyrelsesmøde 2022/23  onsdag den 3. august 2022 kl 19 hos Morten

# Emne Emnebeskrivelse/underpunkt

0 Til stede: Lars, Morten, Erik og Villy

Afbud/Fraværende: Søren

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt uden bemærkninger.

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

Saldoen er 58.000 kr. Ubetalte kontingenter slettes. Der kommer indtægter fra Ironman.

4 Kommende aktiviteter

14-08-2022 Indvielse af nyt klub hus. Steg og is og champagne. Lars og Erik køber ind. Tilmelding via MinForening. Lars laver 

opslag på FB.

21-08-2022 Ironman. Der orienteres om datoen for Ironman, Erik sætter tilmelding op på hjemmesiden. Erik sender tilmelding til 

bokseklubben.

28-08-2022 Klubtur til Svalletup Strand. Lars, Kim og Michael (kok) har fundet ruter. Tilmelding på MinForening.

Kaffemaskkine fra klubhuset medbringes.

25-09-2022 Standerstrygning. Vi afvikler på rutinen.

29-10-2022 Klubarrangement - flyttet fra 8.10.

5 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

Der er ikke nye medlemmer siden sidst.

Der gøres opmærksom på forsigtig kørsel for at undgå styrt i grupper i det kommende nyhedsbrev.

Holdlederkalender skal på hjemmesiden.

6 Ironman

Der skal orienters om tilmelding til depotet. 

- Lars er kontakt til IronMan.

- Morten er ansvarlig for tilslutning af vand og strøm hos havnefogeden.

- Lars sørger for pakning af bil fredag eller lørdag.

- Erik bestiller sandwich, morgenbrød mv., kaffe og mælk og noget til kaffen mv.

- Erik er ansvarlig for tilstrækkelige tilmeldinger til dagen og korrdinerer med bokseklubben.

- Lars er ansvarlig for afvikling af depotet på dagen.

7 Klubhus

Der skal koordineres med halinspektøren i forhold til diverse udeståender. Morten tager kontakt til halindspektøren.

Adressen til klubhuset er Bredekærgaard Vej 1, 2635 Ishøj.



8 Tøjbestilling - status

Der er en sommertøjsbestilling på vej. Særbestilling som følge af fejllevering. 

9 Eventuelt

Ikke noget.

10 Næste møder 28-9 hos Søren, Vildtbaneparken 107.

23-11 hos Erik. 11-1 i klubhuset.


