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IFK GENERALFORSAMLING
Idrætsforeningen Flyvestation Karup, afholder ordinær generalforsamling på KFUM
Soldaterhjem. Torsdag den 12. MAR 2020 kl. 09:30.
Alt er klappet og tilrettelagt, så bare kom, du bliver IKKE valgt ind i noget, Men kom og få
din kaffe og kage og hør’ på hvad formanden har at fortælle.
Dagsorden ifølge lovene.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af udvalgsformænd.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.
Formanden har ikke modtaget nogen indkomne forslag.
Kun bestyrelsen har forslag til valg vedrørende pkt. 5, 7 og 8.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent.
Kontingent i 2021 præciseres, for medlemmer i arbejde og for pensionister.
6. Valg af formand (i ulige år)
7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 8.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 9.
9. Valg af fanebærer.(se IFK Love § 12). (fanebærer udpeges ved særlige vejligheder)
10. Eventuelt.

IFK BESTYRELSE
Bestyrelsesmedlem MJ T. O. Haarup 2020 – 2022 Ønsker afløsning, ny skal vælges.
Som ny bestyrelsesmedlem indtræder OS Kristian Buch 2020-2022
Bestyrelsesmedlem SSG Lars Mikkelsen 2020 – 2022
Villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem FSPC Jesper Michelsen 2020 – 2022
Villig til genvalg
Suppleant SSG Erik Holz Mogensen 2020 – 2022
Villig til at indgå i bestyrelsen
Som ny suppleant indtræder OS Michael Flensmark 2020-2022
Revisor SSG Lone Krause 2020 – 2022
Villig til genvalg
Revisor suppleant OASS Helle Frølich 2020 – 2022
Villig til genvalg
Sekretær PT Ikke konstitueret (pt. varetager Ole jobbet)

INDBYDELSE TIL BIATHLON ORIENTERING
Søndag den 19. april 2020, første start kl. 10:30. Indskydning fra kl. 08:00.
Sted: Skydebane på ”Bjerget”, Hasselvej 11, 8620 Kjellerup.
O-løb – liggende skydning – O-løb – stående skydning.
Forskellige distancer, alt efter alder.
Se indbydelse og tilmelding på:
https://etiming.dk/onewebmedia/indbydelse%20forårs%20biathlon%202020.pdf

Denne IM har 2 sider

ATTER EN OPFORDRING FRA IFK BADMINTONUDVALG
Ovennævnte stævne afvikles 24-25. MAR 2020 i Frederikshavn Idrætscenter, Frederikshavn med Søværn
Idrætsforeningen Frederikshavn (SIFFRH) som arrangør. Praktiske detaljer om selve afviklingen er
beskrevet. Den 24. MAR bliver der afviklet kammeratskabsaften. Se IM nr. 6.
Kære badmintonspillere i IFK.
Jeg samler alle tilmeldinger. (fko-o-jocvo6@fiin.dk) De skal være mig i hænde senest den 2. marts 1600.

DU KAN STADIG NÅ DET, BARE KONTAKT MIG ASAP
Så derfor send følgende til mig:
 Ønsker deltagelse ved Kammeratskabsaften.
 Ønsker Indkvartering mellem den 24. og 25. MAR.
 Grad – Fulde navn og Fødselsdato.
 Hvilken række ønsker du at deltage i?
 Hvad var din placering sidste år?
 Vil du gerne spille double? Hvem spiller du med?
 Hvis I mangler en makker til MIX eller Double, så meld dig til og noter X-makker, så skal jeg
se om jeg kan sætte jer sammen.
Når vi har overblik over truppen, arrangerer vi samkørsel.
Vi gennemfører en fællestræning den 9. marts klokken 1200-1400 i hallen (HW vil i dele det med jeres ENH
og ”få lov”)
Jeg vil gerne vide om i kommer til fællestræning. (skriv mail, eller mobil 61 66 98 03)
Med Badmintonhilsen: Allan Jydemand Mortensen

IFK GOLFUDVALG HAR STÆVNEKALENDEREN KLAR
IFK Golfudvalg ved Kim og Lasse har stævnekalendere klar for 2020. Hvis du ikke allerede
får mails fra Lasse, kan du kontakte Lasse (lasses247@gmail.com) og lægge din
mailadresse, så får du direkte besked hver gang IFK arrangerer en match.
Du kan også gå ind på www.ifkgolf.dk, her får du det hele serveret.
Skulle du blive interesseret i at få et golf kørekort, så se

IM nr. 5

Tjek ind på klubbens hjemmeside: www.karupgolf.dk

Prisen for dette kursus sammen med medlemskab af Karup Å Golfklub i 2020, koster 2500, - kr.
Teoriaften den 18. marts og kursus i weekenden den 28. og 29. marts.

Har du tidligere haft et DGU kort og gerne vil i gang igen, så kom endelig. Klubben er
behjælpelig med dit start handicap. Årskontingent er 1975 kr. Tjek hjemmesiden.

Ole Johnsen/Sekretær IFK
Ifk080851@hotmail.com
Mob: 29 90 48 11

