
IMCC 3. bestyrelsesmøde 2022/23  onsdag den 1. juni 2022 kl 19 hos Villy

# Emne Emnebeskrivelse/underpunkt

0 Til stede: Lars, Morten, Erik, Søren og Villy

Afbud/Fraværende:

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt uden bemærkninger.

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

 - Referat og regnskab til hjemmesiden. Erik tjekker om regnskabet er på hjemmesiden. OK

3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

Beholdning på 48.200. Ca. 60 meldlemmer har betalt, der udestår ca. 4 kontingentbetalinger. Der udestår tilskud fra 

kommunen. Der kommer udgifter til Hallandsåsen og Tour de france. Der udestår betalinger på 9.300 for tøj.

4 Kommende aktiviteter

05-06-2022 Grill efter træning. Lars køber ind.

12-06-2022 Hallandsåsen - Tilskud til dækning af transport'. Tilmeldingsfrist den 29. maj. Aktuelt 8 deltagere.

25.-26.6-2022 Tour de France ruten. Tilmeldingsfrist søndag den 1. maj. 11-12 overnattende. 3 overnatter ikke. Opkrævninger til 

overnatning nu.

26-06-2022 Hedeboløbet. Søren K. koordinerer deltagelse. Klubben betaler løbsgebyr.

02-07-2022 Tour de France enkeltstart ruten. Der er tilmeldt 10. Lars koordinerer.

02-08-2022 Stevns rundt. Tirsdagstræning henlagt til Stevns. Søren skriver i nyhedsbrevet og opretter begivenhed i MinForening.

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.

5 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

Der er 5 nye medlemmer, heraf nogen tidligere medlemmer. Der skal tilbydes mentor til helt nye medlemmer.

6 Klubhus

Klubben har fået nyt klubhus. Jubiiii. Der skal være nøglebrikker med individuelle alarmkoder. Morten aftaler de 

praktiske ting med kommunen og hører om mulighed for indflytning. Mulig markering af det nye klubhus den 14.8 med 

grill efter træning.

7 Tøjbestilling - status

Første bestilling er leveret. Bestillingen mangler en trøje. Leverandøren har tilbudt 5 trøjer til halv pris, derfor købes 

der hjem til lager. Der kan bestilles overgangsjakker i samme ombæring. Søren udmelder frist for bestilling lige efter 

pinse.



8 Eventuelt

Medlemmerne skal huske at blive hjemme, hvis man har symptomer på luftvejssygdomme.

9 Næste møder 3-8 hos Morten; 28-9 hos Søren, 23-11 hos Erik. 11-1 hos Lars.


