
IMCC 5. bestyrelsesmøde 2022/23  onsdag den 28. september 2022 kl 19 hos Søren

# Emne Emnebeskrivelse/underpunkt

0

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger.

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

Holdlederkalender til hjemmesiden. Sæsonen afsluttet.

3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

4 Generalforsamling.

5 Kommende aktiviteter
03-10-2022 Klubaften med diverse emner bl.a. Spinning.

29-10-2022 Klubfest den 29.10. Der er 26 tilmeldte. Det bliver en god fest.

07-11-2022 Klubaften: Tema endnu ikke fastlagt.

05-12-2022 Jule-klubaften

6 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

7 Ironman -opfølgning

8 Klubhus

Det går rigtig godt med det nye klubhus. Der er købt reol og mangler skabslåger og hylder samt rullegardin.

9 Tøjbestilling - status

10 Eventuelt

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

Saldo i bank 89 t. kr. heraf 29 t. fra Ironman (bokserklubben skal betales) samt ca. 12 t. til Calpe-turen. Der skal 
afholdes fest og julebanko.

Afvikles den 6. februar 2023. På valg til bestyrelsen er Morten, Villy og Erik. 
Behandles nærmere på næste bestyrelsesmøde.

Holdlederne har været udfordret af sygdom i efterårssæsonen. Andre har været flinke til at tage over. Preben og 
Jens Peter har været på kaptajnkursus. Der er ikke nye medlemmer.

Lars taler med bokseklubben om deres henvendelse. Lars har talt med Ironman om den dårlige oplevelse på grund 
af manglende kopper, cola og andre ting.

Der mangler en enkelt afhentning fra bestillingen.  Der er enkelte bukser og en trøje tilbage. Nye medlemmer får 
tilskud til første tøjbestilling på 250 pr. person. Forespørgsel til jul om behov for ny bestillingsrunde.



Ikke noget.

11 Næste møder 23-11 hos Erik

11-1 i klubhuset.



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

# Emne

0

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

4 Kommende aktiviteter
14-08-2022

21-08-2022

28-08-2022

25-09-2022
29-10-2022

5 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

6 Ironman

7 Klubhus

8 Tøjbestilling - status

9 Eventuelt

10 Næste møder



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

Emnebeskrivelse/underpunkt

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt uden bemærkninger.

Opfølgningspunkter fra sidste møde

Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

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

Kommende aktiviteter

Standerstrygning. Vi afvikler på rutinen.

Klubarrangement - flyttet fra 8.10.

Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

Tøjbestilling - status

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

Ikke noget.

28-9 hos Søren, Vildtbaneparken 107.

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

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

Indvielse af nyt klub hus. Steg og is og champagne. Lars og Erik køber ind. Tilmelding via MinForening. Lars laver 
opslag på FB.

Ironman. Der orienteres om datoen for Ironman, Erik sætter tilmelding op på hjemmesiden. Erik sender tilmelding til 
bokseklubben.

Klubtur til Svalletup Strand. Lars, Kim og Michael (kok) har fundet ruter. Tilmelding på MinForening.
Kaffemaskkine fra klubhuset medbringes.

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.

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.

Der skal koordineres med halinspektøren i forhold til diverse udeståender. Morten tager kontakt til halindspektøren.
Adressen til klubhuset er Bredekærgaard Vej 1, 2635 Ishøj.



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

# Emne

0

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

4 Kommende aktiviteter
05-06-2022
12-06-2022

25.-26.6-2022

26-06-2022
02-07-2022
02-08-2022

21-08-2022

28-08-2022

5 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

6 Klubhus

7 Tøjbestilling - status

8 Eventuelt

9 Næste møder



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

Emnebeskrivelse/underpunkt

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt uden bemærkninger.

Opfølgningspunkter fra sidste møde

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

Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

Kommende aktiviteter
Grill efter træning. Lars køber ind.

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

Hedeboløbet. Søren K. koordinerer deltagelse. Klubben betaler løbsgebyr.

Tour de France enkeltstart ruten. Der er tilmeldt 10. Lars koordinerer.

Klubtur til Svalletup Strand.

Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.
Der er 5 nye medlemmer, heraf nogen tidligere medlemmer. Der skal tilbydes mentor til helt nye medlemmer.

Tøjbestilling - status

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

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

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

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.

Tour de France ruten. Tilmeldingsfrist søndag den 1. maj. 11-12 overnattende. 3 overnatter ikke. Opkrævninger til 
overnatning nu.

Stevns rundt. Tirsdagstræning henlagt til Stevns. Søren skriver i nyhedsbrevet og opretter begivenhed i 
MinForening.

Ironman. Der orienteres om datoen for Ironman, Erik sætter tilmelding op på hjemmesiden. Erik sender tilmelding til 
bokseklubben.

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.

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.



IMCC 2. bestyrelsesmøde 2022/23  onsdag den 27. april 2022 kl 19 hos Lars

# Emne

0

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

4 Kommende aktiviteter
01-05-2022
06-05-2022
22-05-2022
22-05-2022
05-06-2022
12-06-2022

25.-26.6-2022
21-08-2022
28-08-2022

5 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

6 Klubhus

7 Tøjbestilling - status

8 Eventuelt

9 Næste møder



IMCC 2. bestyrelsesmøde 2022/23  onsdag den 27. april 2022 kl 19 hos Lars

Emnebeskrivelse/underpunkt

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt uden bemærkninger.

Opfølgningspunkter fra sidste møde

Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

Kommende aktiviteter
Grill efter træning

Calpe-turen er planlagt med tilmeldinger via hjemmesiden.

Bornfondo - Interesserede kan kontakte Lars.

Skjoldnæsholm - Lars lægger opslag på FB med oplysning om selv-tilmelding. Tilskud på 100 kr.

Grill efter træning

Hallandsåsen - Tilskud til dækning af transport'. Tilmeldingsfrist den 29. maj.

Tour de France ruten. Tilmeldingsfrist søndag den 1. maj.

Ironman. Der orienteres om datoen for Ironman,

Klubtur til Svalletup Strand.

Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

Tøjbestilling - status

Afventer modtagelse af bestilling.

Ikke noget.

1-6 hos Villy, 3-8 hos Morten; 28-9 hos Søren, 23-11 hos Erik. 11-1 hos Lars.

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

 - Velomore - fortsat abonnement? Abonnement gentegnes ikke.
 - Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til anvendelse af budgettet.
     Forslag: Tilkud til klubtøj eller nedsættelse af kontingentet.
 - Referat og regnskab til hjemmesiden. Erik tjekker om regnskabet er på hjemmesiden.

Saldo på kontoen ca. 60.000 kr. Calpe-turen er betalt.
Kontingentbetalinger: Der er enkelte udeståender. Erik tager listen med udestående betalere med på næste møde.
Tilskud fra kommunen er endnu ikke modtaget.

To nye medlemmer til hneholdsvis C og D-holdet. Lars er mentor.
Der er ønske om deltagelse i holdlederkursus.

Nyt klubhus afventer situationen omkring modtagelse af ukrainske flytgninge samt behandling i 
folkeoplysningsudvalget.



IMCC 1. bestyrelsesmøde 2022/23  onsdag den 9. februar 2022 kl 19 digitalt

# Emne

0

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

4 Kommende aktiviteter
2022
Aktivitetsliste

07-03-2022
16-03-2022
27-03-2022

25.-26.6.2022
04-04-2022
01-05-2022
02-05-2022

5 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

6 Opfølgning på generalforsamling den 7.2.2022

7 Klubhus

8 Tøjbestilling - status

9 Velomore - cykelblad opfølgning forud for generalforsamlingen

10 Eventuelt

11 Næste møder og generalforsamling



IMCC 1. bestyrelsesmøde 2022/23  onsdag den 9. februar 2022 kl 19 digitalt

Emnebeskrivelse/underpunkt

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt uden bemærkninger.

Opfølgningspunkter fra sidste møde

Ingen punkter

Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

Regnskabet godkendt på generalforsamlingen. Kontingentopkrævningen udsendt.

Kommende aktiviteter
Calpe-turen er planlagt med tilmeldinger via hjemmesiden.

Klubaften med planlægning sæsonen.

Holdledermøde

Standerhejsning. Så går vi i gang igen. Start kl. 10:00. Pølser efter træningsturen.

Overnatning på Reersø Kro.

Mallorca og Calpe.

Grill efter træning

Tema mangler

Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

Opfølgning på generalforsamling den 7.2.2022

Buskadset er ryddet. Der er ikke nye nøgler endnu.

Tøjbestilling - status

Velomore - cykelblad opfølgning forud for generalforsamlingen

Abonnement fornyes ikke.

Intet.

Næste møder og generalforsamling

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

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 har lagt en bruttoliste på hjemmesiden.

Ingen nye medlemmer. Holdledermøde planlagt. Lars indkalder via MinForening. Søren skriver om det i 
nyhedsbrevet.

Kommende bestyrelsesmøder: 27-4 hos Lars, 1-6 hos Villy, 3-8 hos Morten; 28-9 hos Søren, 23-11 hos Erik. 11-1 
hos Lars.
Generalforsamling 6-2 2023
- Velomore - fortsat abonnement? Abonnement gentegnes ikke.
- Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til anvendelse af budgettet.
- Referat og regnskab til hjemmesiden.

Der er indkommet bestillinger på knap 10 stk. Tilkendegivelser på FB om påmindes om sidste frist for bestilling i 
denne omgang. Bestilling afgives i næste uge.



IMCC budget 2021

Udgifter 65 Indtægter 58
Klubdrift 8 Kontingenter 24
KURSER 5 KMD depot 15
Fællesaktiviteter 10 Kommunalt tilskud 6
Andet Kursustilskud 3

Velkomstpakker (4) 1 Tøjbetalinger 0
Cykelblad 10 Deltagerbetaling 10
DCU 3 Sponsorater forv. 0
Aktivitetsudvalget (incl. deltagerbet.) 25
Indvendig opdatering af klubhus 3

Resultat -7

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.
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