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Mødeleder: Jan/Referent: Britta 

Referat 

 Punkt/Referat Opgaver 
fra mødet 

1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde 
den 22. juni 2019 

Godkendt uden kommentarer. 

 

2. Bestyrelsen siden sidst 

PostNord Danmark Rundt:  

Alle hjælpere er fundet, og vi er klar til i morgen. 

DGI-kampagne, ”Bevæg Dig For Livet” 

Materialet er ikke umiddelbart oplagt, men IAM kan evt. 
inddrage materialet, hvis DGI laver TV-spots eller andet, som 
skaber opmærksomhed om kampagnen. 

Tilbud om sportstøj fra ”Verge” er ikke aktuelt pt. 

 

3. Cykelafdeling siden sidst 

Der har været 7 deltagere fra IAM i det franske cykelløb La 
Marmotte, og en gruppe af medlemmerne har været på 
cykelferie med flere etaper rundt i Danmark. Ved MTB-afdelingen 
af Gludstedløbet deltog 4 medlemmer fra IAM og ved Postnord i 
morgen, er der ligeledes deltagelse af 4 medlemmer. Ved det 
kommende Mols Bjerge Grand Prix d. 22/9, er der foreløbigt 
tilmeldt 7 deltagere fra IAM.   

Der er, som annonceret, mulighed for køb af cykeltøj fra lager, 
hvilket bl.a. 2 nye medlemmer har benyttet sig af. Velkommen 
til klubben.  

Der er gode tilbagemeldinger fra Midtjysk MTB-CUP (Tidligere 
Per P) Der er en stigning i antallet af deltagere, og et godt 
samarbejde ml. flere midtjyske klubber. 

Der er startet nybegynder-træning op i Skelhøje-sporet. 

 

4. Løbeafdelingen siden sidst 

Der har været en fin opbakning til bakketræningen og 
tirsdagstræningen i løbet af sommeren. Der var ligeledes mange 
deltagere fra IAM til Midsommerløbet i Sunds i juni måned. 

 

5. Evaluering af Klubtur til Gludstedløbet  

Der var tilmeldt 29 løbere og 4 cyklister fra IAM, ud af i alt 80 
deltagere, hvilket er super flot. Der var ligeledes en meget fin 
præmiehøst til klubben. 

Det besluttes, at IAM også næste gang vil deltage i 
Gludstedløbet som en aktivitet, der betales af klubben.  
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6. Ikast Løbet d. 26/5-19 

Evaluering: Der mangles stadig den sidste evaluering.  

Per Poulsen ønsker at stoppe som løbsleder, og bestyrelsen 
arbejder på at finde en afløser.  

 

 

Karin/Alle 

7. Kvindeløbet – 25-års jubilæum, d. 9/6-2020 

Evaluering: Der mangles den sidste evaluering.  

Jubilæum: Næste år er der jubilæum, som klubben gerne vil 
markere. Evt. kan der jubilæums-T-shirt til de tidligt tilmeldte? 

Drøftelse vedr. nyt tilmeldings-og tidtagningssystem til både 
Kvindeløb og Ikastløb. Det besluttes at afprøve ”My Race 
Results”, og efterfølgende evalueres, om det er noget, som vi 
skal forsætte med. Der aftales et møde med MRR, og i 
indeværende år betaler klubben for at få en hjælper med ud. 
(Karin er tovholder) 

 

 

 

 

 

 

 

Karin 

8. Regnskabet pr. 31/5. 

Der er stadig lidt indtægter i form af enkelte indmeldinger og 
salg af cykeltøj. 

Der er en god økonomi i klubben, især cykelafdelingen. Britta 
efterspørger gode ideer ved kommende kaptajnsmøde – Evt. 
betaling af startgebyr til div. løb, som fx Hærvejsløbet. 

 

 

 

Britta 

 

9. Hjertestarter til Hytten i Skelhøj Plantage 

Martin afventer svar fra kommunen, og vil ellers ansøge via 
Trygfonden. Tryg afholder udgifter til service i de første 3 år. 
Klubben betaler evt. selv for montering.  

 

Martin 

10. Forretningsorden  

Den nye forretningsorden er godkendt og lægges på 
hjemmesiden. 

 

Jan 
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11. Foreningsmarked i Strøgcenteret d. 7/9 

Der er reserveret en stand på 3-4 m. Britta forsøger at få en, 
der er lidt større, gerne 6 m., med placering ud for Sport 24. 

Der skal opstilles løbebånd og cykelruller – som skal være 
”aktive” i hele tidsrummet. Aftale lån af løbebånd med Sport 24 
(Renny) Hente cykelruller fra Cykel- og Fritid (Britta) 

Evt. kan man dele løb/cykling op i 30 min. intervaller – så vil der 
være behov for 7 løbere og 7 cyklister til den aktive del af 
bemandingen. Derudover skal der være bemanding af 1 person 
fra hver afdeling, som kan betjene interesserede – denne 
opgave kan naturligvis også deles op. 

Summa summarum – 2 medlemmer fra hver afdeling i hele 
tidsrummet. 

Renny og Britta sørger for bemanding fra henholdsvis løbe- og 
cykelafdeling – samt for opstilling af standen inden kl. 10.00 – Vi 
mødes 9.30. 

Selve standen udsmykkes med ”plakater” med diverse rekorder 
og tider for både internationale og lokale løb, inden for løb og 
cykling (Britta). Disse kan tjene til hjælp ved vores lille 
gættekonkurrence: Hvor langt tror du, at medlemmerne fra IAM 
kan nå at løbe og cykle ialt? 

Præmie: Løbe- og cykeltrøje, som udstilles på giner. Evt. låne 2 
giner hos Sport 24. (Renny) På standen uddeles vand, bananer 
og evt. chokolade. (Britta) 

Britta/ 

Renny 

12. Hjemmeside – www.ikast-am.dk 

Hjemmesiden er opdateret og klar til nyt indhold bl.a. fra MTB. 

 

Martin 

13. Børneattester  

Klubbens Nem ID skal benyttes ved ansøgning på Politi.dk og 
klubben ansøger digitalt via politiet, om ansøgers samtykke. Der 
er behov for den frivilliges CPR og fulde navn. Den frivillige 
modtager efterfølgende anmodning om samtykke i sin e-Boks – 
og skal aktivt ”vinge af”. Herefter udfærdiger politiet 
børneattesten, og den sendes til foreningen.  

Karin har opgaven fremadrettet. 

Der var tvivl om, hvorvidt der er krav om, at der skal laves 
børneattest, hvis børnene følges med deres forældre til 
aktiviteten? Britta undersøger dette.  

 

 

 

 

 

Karin 

 

Britta 

14. Løbetøjspakke fra Sport24 

Der arbejdes på at få genforhandlet bonusaftalen med Sport 24 
omkring en bonusordning. Der undersøges, om Sport 24 er 
interesseret i at blive sponsor.  

 

Renny 
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15. Generalforsamling 2020: Nyt format? 

Drøftelse om form og indhold på kommende generalforsamling, 
som mundede ud i, at vi afvikler generalforsamlingen, som det 
er sket de 2 foregående år. Bestyrelsen er enige om, at 
konceptet med, at man mødes omkring den fælles 
generalforsamling, men også med mulighed for at udfolde 
afdelingernes respektive aktiviteter, er med til at sikre det bedst 
mulige fremmøde. Vi håber, at vi igen kan få hjælp fra 
medlemmerne mht. forplejning ved den afsluttende 
fællesspisning. 

Generalforsamlingen afvikles d. 28/3-2020. Britta booker 
skolen/madkundskab. 

 

 

 

 

 

 

 

Britta 

 

16. Det næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde d. 28/11, kl. 19.00 hos Martin 

 

Martin 

17. Eventuelt  

18. SLUT senest 21:30  

 

 

Punkter til kommende møder 

1. Nytårskur 2020 

 Lørdag den 11. januar 2020 

 Tovholder? 

Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


