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Sted: Klubhuset 

Mødeleder: Jan T. 

Referent: Heidi 

Kage og kaffe: Jan T. 

Dagsorden 
Beskrivelse Referat 

Præsentation af 
muligt nyt 
medlemssystem 

 

Digitalisering af medlemsregistrering Anita Hylke Møller fra DGI og Karin 
har analyseret på IAMs behov. 

Memberlink  

Min forening gratis 

Forening let 

Alle undersøger til næste gang, hvad der kan være relevant for IAM 

Godkendelse af 
referat fra det 
seneste 
bestyrelsesmød
e den 19. maj 
2022 

Bilag: 
IAM_Bestyrelsesm
ode20220905.pdf 

Godkendt af alle 

Bestyrelsen 
siden sidst 

Klubdage i Sport 24 i denne uge mandag til onsdage, hvor IAM kan få 
25% rabat. 

Cykelafdeling 
siden sidst 

 

Landevejscykling holder vinterpause, og der cykles på eget initiativ. 

Der er brugt lidt penge på skuret, som nu er afsluttet. Dejlige forhold for 
medlemmerne. 

Løbeafdelingen 
siden sidst 

 

Bøllingsø løbetur afsluttede med kaffe og brød, der var ca. 16 deltagere 

Der løbes fortsat tirsdage, onsdage, torsdage, søndage. Samt lørdage, 
hvor der igen er bakketræning. 

Der er igen gang i socialt løb og pizza nogle torsdage her i vinterperioden. 

Kvindeløbet 
2023 

Der 2 nye medlemmer i arbejdsgruppen Monica og Jette Gøth, og der vil 
snart være et opstartsmøde. 

Ikast Løbet 
2023 

Der er nu samlet en gruppe Renny, Lone Mørup, Bente Thorsen, som 
styres af Jan Thorsen. Der vil være opstartsmøde i uge 47. 

Midtjysk MTB 
Cup 2023? 

Der er et overskud på ca. kr. 7.500 

Førstehjælpskur
sus 

Det er afholdt 1. hjælps kursus af Klaus Enevoldsen, med 12 deltagere 
under gode lokaleforhold, samt med god kompetent undervisning. 
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Beskrivelse Referat 

Nytårskur 2023 

 Dato: 7. 
januar 
2023 

Løbetur og cykeltur arrangeres af de enkelte afdelinger fra kl. 13:00/ 
13:30 til kl. 14:30 Derefter kransekage og bobler (Karin) og tale ved 
formanden (Jan) 

Jan laver indbydelse. 

Generalforsamli
ng 2023 

Jan og Jan ønsker at træde ud af bestyrelsen. Der er aftalt 
generalforsamling til den 18 marts 2023. 

Regnskabet  

 pr. 31. 
oktober 
2022 

Godkendt af alle. 

 


