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Deltagere: Jan T. (Mødeleder), Heidi, Karin, Kenneth (Forplejning), Jan D. N., Britta (Referent) 

 

Referat 
Pkt.  Indhold 

 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. november 2021 

Godkendt uden kommentarer. 

1. Bestyrelsen siden sidst 

Medlemsregistreringen 2021 er foretaget. 
 
Jan T. deltog på virtuelt dialogmøde i Dansk Atletik, og melder desværre tilbage om 
en lidt haltende økonomi. Der gøres tanker om, hvordan man kan afhjælpe 
udfordringen, men umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at vi, som 
medlemsklub, skal bidrage ud over vores kontingent. 
Evt. kan vi på sigt overveje, om vi får nok ud af vores medlemskab af Dansk Atletik. 

 
I forhold til Corona, så følger IAM, som udgangspunkt, Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer. Jan T har orienteret om dette på hjemmesiden, så medlemmerne er 
klar over, at det påhviler det enkelte medlem at holde sig ajour med evt. 
opdateringer og ændringer af gældende retningslinjer. 

2. Løbeafdelingen siden sidst 

Et nyt tiltag er ”Pandeløb med pizza”, som blev afviklet i november, og gentaget her i 
januar. Tanken er, at det skal være en månedlig begivenhed. Det ladet til at være en 
succes, og der er fin tilslutning. 

Sæsonafslutning blev afholdt d. 21/11 med mulighed for 10 km løb, og efterfølgende 
ris-og-ros-møde, som blev afsluttet med julefrokost.  

Juletræsløb blev afviklet d. 14/12 med efterfølgende gløgg og æbleskiver, her deltog 
20-30 medlemmer.  

Det lader til, at en del nye og gamle medlemmer er kommet godt i gang her i januar.   

Der er forsat 2 grupper om tirsdagen, seniorer om onsdagen, bakkeløb lørdag og 
søndagsløb med fin tilslutning. 
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3. Cykelafdeling siden sidst 

Torsdag er forsat MTB-dag med afgang fra hytten i Skelhøje kl. 17.30. MTB har 
forsøgt at lave en ”løbskalender”, hvor man kan melde nogle af turene ud i lidt bedre 
tid. Der er tanker om, at renovere ”Skuret” ved Skelhøje-hytten, og der er kontakt til 
den kommunale tovholder mht. skitser af div. forslag.  

Mht. landevej, så meldes der ud med ture på fb-gruppen, og det er primært 
gravel/MTB, der luftes her i vinterpausen. 

Det annoncerede medlemsmøde blev afviklet d. 24/11, med fin tilslutning fra 20 
engagerede medlemmer. Dagsordenen var primært rettet mod medlemmer, med 
interesse for landevejscykling, da vi tidligere på året måtte aflyse vores 
kaptajnsmøde og besluttede at afprøve denne form i år. 

De overordnede punkter på dagsordenen var således: Brug af klubhuset på Navervej, 
rekruttering af kaptajner til vores landevejstræning og forslag om klubmesterskab på 
landevej, som afprøves i sommersæsonen 22.  

Der kom forslag om, at vi skal forsøge at genoplive vores nyhedsbrev, og Britta vil 
forsøge sig med et månedsbrev, med historier om stort og småt fra klublivet, som 
sendes ud via den oprindelige mailliste.  

4. Ikast Løbet - 2022 

Det besluttes, at løbet, som skulle have været afviklet d. 17/5-22, udskydes til 
sæsonen 2022-23. Jan T. indbyder til brainstormingsmøde blandt medlemmerne af 
løbeafdelingen, og formen på løbet kan evt. nytænkes. Måske skal der tænkes i et 
andet set-up, som er knap så krævende at afvikle.  

Karin aflyser DGI i forhold til tidtagning. 

Vi beholder hjemmesiden for Ikastløbet indtil videre. 
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5. Kvindeløbet 2022 – 25-års Jubilæum 

Løbet afviklers d. 7/6-22. Det overvejes, at det i år skal foregå uden officiel 
tidtagning. Tilmelding og betaling kan køre via Sportstiming 

Der vil forsat gøres brug af synlige startnumre, så det kan bruges i forbindelse med fx 
forplejning. Der påtænkes servering af kransekage og bobler for at festliggøre 
jubilæet. 

Der vil være uddeling af løbestrømper og T-shirts. Nordea-Fonden støtter med 300 
T-shirts samt Kr. 10 000,-. 

Distancerne er som vanligt: 10 km og 5 km., men der planlægges med evt. at udvide 
med en 3,2 km. Prisen bliver Kr. 100,- og Kr. 125,- ved tilmelding på dagen. 

Heidi overtager opgaven med annoncering på diverse platforme - også Vores Ikast 
og Vores By Ikast, eller hvor det i øvrigt giver mening. 

Vi beholder hjemmesiden for Kvindeløbet, indtil videre. 

6. Midtjysk MTB Cup 

Den afdeling af Midtjysk MTB Cup, som skal afvikles af IAM, afvikles d. 15/6. 
Tilmeldingen er åbnet både for den samlede cup og for de enkelte løb, og Kenneth 
melder ud vedr. dette snarest, på diverse fb-grupper, og hvor det ellers giver 
mening. 

Konceptet er udformet som et time-løb, hvor der køres rundstrækning på ca. 3-4 km. 

7. Regnskabet  

Regnskabsstatus pr. 31/12-21 er tilfredsstillende. Der gereres forsat et overskud. 

Vores Ikast.dk koster 1500,- og vi skal huske at bruge arrangementskalenderen. 

Heidi lægger snarligt en reminder ud til alle medlemmer vedr. betaling af kontingent. 
Jan orienterer vedr. dette på hjemmesiden. 

Jan D. N. har undersøgt muligheden for at benytte Mobile-Pay, men det er forsat 
ikke en mulighed. 

8. Klubtøj/Løb – Fornyelse af sponsoraftale med Vestjysk Bank 

Aftalen udløber 31. januar 2022, men sponsor har mulighed for at forlænge aftalen i 
op til tre år, og Jan T. tager sig af dette. 

Der var et opklarende spørgsmål vedr. MTB-klubtøj, da der tidligere har været 
mulighed for køb af MTB-bukser. Interessen var ikke særlig stor dengang, men 
måske har dette ændret sig. Kenneth kontakter Karl Peder fra tøjudvalget.  
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9. Førstehjælpskursus 

Klaus Enevoldsen er førstehjælpsinstruktør hos Røde Kors (og løber i IAM). Han har 
tilbudt at holde førstehjælpskursus for IAM. Ved 16 deltagere er kurset bevisgivende 
og alternativt kan der afholdes kursus for 20-25 personer.  

Vi tænker, at det er et rigtigt godt tilbud, og Jan T aftaler nærmere med Klaus. 

10. Hjertestarter ved Hytten i Skelhøje 

Der er ikke pt. mulighed for støtte fra kommunen, til opsætning af hjertestarter ved 
hytten i Skelhøje. Vi overvejer, om det giver mening at søge hos Trygfonden igen – 
evt. i samarbejde med andre interessenter.  

Der er opsat en hjertestarter ved golfklubben, og det kunne måske være en god ide 
at skilte med det, ved Skelhøje-hytten.  

11. Klubhuset - Tilbagemelding fra medlemsmøderne i cykel- og løbeafdelingen 

Der gives ikke udtryk for – hverken blandt løbere eller landevejsryttere, som er de 
medlemmer, der primært benytter klubhuset, at der er behov for mere eller andet.  

Klubhuset er billigt, og især betyder det noget, at der er god plads til alt vores grej. 
Hvis der er behov for samling, kan vi i nuværende klubhus komme, som vi er, og der 
de fornødne faciliteter, til dagligt brug.  

Den årlige generalforsamling er hidtil blevet afholdt på Hyldgårdsskolen, og det er en 
praktisk og overskuelig løsning, som vi pt. forsætter. 

 

Yderligere kommentarer i forbindelse med drøftelsen om klubhuset: 

 Hvis klubhuset skulle ”shines op” ville det koste uforholdsmæssigt meget, 
både økonomisk og i forhold til arbejdskraft. 

 Når vi skal afholde noget socialt i klubben, kunne vi måske i højere grad 
benytte os at de lokale tilbud – restauranter o.l. 

 Vi kunne ind i mellem benytte Hjertet, når der er behov for, at rammerne er 
mere indbydende. 

 Der bliver måske på sigt muligheder for noget i forbindelse med Campus i 
Vestbyen.  
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12. Kommunikationsstrategi 

Jan D. har lavet et oplæg til en fælles dataindsamling vedr. klubbens 
kommunikationsplatforme. Jan sender opsamlingsarket til 
bestyrelsesmedlemmerne, og vi udfylder forud for næste bestyrelsesmøde, så vi kan 
forsætte drøftelserne på et mere oplyst grundlag.  

Der skal sættes god tid af til en grundig drøftelse af, hvordan vores klub skal 
kommunikere internt og eksternt fremover.  

Vi har forsat en udfordring i forhold til vores hjemmeside, som hidtil har været 
administreret af Jens Peter. Jens Peter har som bekendt ønsket at trække sig. 

13. Fælles klubarrangement 

Vi har tanker om et fælles klubarrangement… så hvad tænker vi nu? 

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

14. Generalforsamling 2023 

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 13/3, på Hyldgårdsskolen.  

Jan T. sørger for indkaldelse 3 uger før i Ikast Avis og på hjemmesiden. 

15. Det næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag d. 23/2, kl. 19.00. 

16. Eventuelt 

Intet til referat. 

 


