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2021-10-05 Referat fra bestyrelsesmøde i IAM 

Deltagere: Jan, Karin, Kenneth, Jan D, Britta/Afbud: Heidi 

Mødeleder: Jan/Ref: Britta 

 

Pkt. Referat 

1. Velkommen i bestyrelsen 

Kort præsentationsrunde. 

2. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde den 25. august 2021 

Godkendt. 

3. Bestyrelsen siden sidst 

Intet nyt, siden generalforsamlingen i weekenden. 

4. Cykelafdeling siden sidst 

MTB 

Vinterperioden er forholdsvis uændret for MTB. Kvinder og mænd har dog synkroniseret 
træningstiden om torsdagen, så alle møder 17.30.  

Der er indkøbt nyt hop, til brug ved fx børnetræning og teknikkurser. 

Racer 

I landevejsafdelingen er der mulighed for vintertræning mandag og onsdag kl. 17.30, fra 
Navervej. Kaptajnerne er dog fritstillet, og man aftaler selv turene. 

5. Løbeafdelingen siden sidst 

Intet nyt, siden generalforsamlingen i weekenden. 

6. Konstituering  

Valg af formand, kasserer og sekretær 

Formand: Genvalg til Jan. 

Kasserer: Genvalg til Karin. 

Sekretær: Heidi ønskede ikke at genopstille og Britta blev valgt. 

Valg af kontaktperson til Ikastløbet og Kvindeløbet: Genvalg til Karin. 

 

Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen 

Forretningsordenen blev godkendt i sin nuværende form, dog med en ændring vedr. valg af 
kontaktperson til Ikast-løbet og Ikast Kvindeløbet. Dette ændredes til at omhandle større 
arrangementer – eksemplificeret ved Ikastløbet og Kvindeløbet. 

7. Nytårskur 2022 

Dato: Lørdag d. 8. januar 2022 

Tid, sted og form: Arrangementet afvikles som hidtil. 

8. Opfølgning på Generalforsamling 2021 

Vi bibeholder konceptet og håber på større tilslutning, næste gang.   

Referatet godkendes, og Jan sørger for at indberette vedtægtsændringerne samt ny bestyrelse 
til diverse.  
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9. Drøftelse af bestyrelsen arbejde i den kommende periode 

Kommunikation på fb og hjemmeside: 

Jan D vil kigge på, hvilke muligheder der er for at imødekomme de ønsker, der kom frem på 
generalforsamlingen.  

o Muligheden for at lægge opslag ind på den åbne fb-side – hvem og hvordan? 

o Mere liv på den åbne side – hvem og hvordan? 

o Hvordan kan vi understøtte, at opslag på de lukkede grupper også optræder på den åbne 
side? 

o Det er væsentligt, at klubbens aktiviteter kommer frem, når man søger på nettet – så 
klubben bliver så synlig som mulig. 

o Skulle vi overveje at få en klub-mail, så det ikke er Karins private mail, der fremgår på 
hjemmesiden, vedr. betaling. 

o Det er foreslået, at div. medlemsfordele fremgår på hjemmesiden. 

Jan D vil kontakte Jens Peter, som står for hjemmesiden, for sparring. 

 

Medlemsskaber 

Det blev besluttet, at medlemskabet af ”Vennekreds ISI” opsiges.  

 

Kontingent 

MobilePay opkrævning af kontingent – kan/må man det? Jan D undersøger, om det kan 
håndteres anderledes.  

 

Renovering af klubhus/nyt klubhus 

Vi har forsat nuværende klubhus til disposition. 

Som en del af kommende medlemsmøder, vil vi sætte nogle fælles punkter på dagsordenen - fx i 
forhold til klubhus og klubliv. 

 

Parallelle medlemsmøder 

IAM drøfter, hvorledes vi kan understøtte den gode udvikling i klubben med inddragelse af ideer 
fra medlemmerne. Evt. kan vi sætte fælles punkter på, som vi efterfølgende kan arbejde med i 
bestyrelsen. Se eksempel ovenfor. 

 

Ideer til fremadrettede aktiviteter for hele klubben 

Fælles klubtur til Jesperhus  

10. Ikast Løbet - 2022 

Dato: 17. maj 2022 

Status vedr. tidtagning: Det er besluttet, at vi går med DGIs system, som rummer både 
tilmelding og betaling, pakning, chip og startnummer. 

Vi tilkøber en medarbejder fra DGI, som understøtter afviklingen. 

Der laves en differentieret pris, som stiger alt efter, hvor tidligt, man tilmelder sig. 
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11. Kvindeløbet 2022 – 25-års Jubilæum 

Dato: 7. juni 2022 

Status vedr. tidtagning: Se Ikast Løbet 

12. Regnskabet  

Udsat  

13. Førstehjælpskursus 

Udsat 

14. Hjertestarter ved Hytten i Skelhøje 

Udsat 

15. Løbetøj  

Jan er i dialog med Sport 24 vedr. rabatter på sportstøj.  

16. Det næste bestyrelsesmøde 

Dato og sted: D. 3/11, kl. 19.00, i klubhuset 

Forplejning: Kenneth 

17. Eventuelt 

Intet til referat 

 

 

Punkter til kommende møde  

Pkt. Beskrivelse 

1. Øvrige bemærkninger fra generalforsamlingen og fremadrettede tanker 

2. Dagsorden til medlemsmøder i november 

3. Forårsmesse 2022 i Strøgcenteret 

4. Foreningsmarked 2022 i Strøgcenteret 

 

 

 

 


