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IFK GENERALFORSAMLING
Idrætsforeningen Flyvestation Karup, afholder ordinær generalforsamling på KFUM Soldaterhjem.
Onsdag den 24. JUN 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.
OBS: Da denne generalforsamling har været skubbet pga Corona, ser IFK gerne at I medlemmer evt.
kommer med input/forslag til bestyrelsen, under 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)

IFK GOLFUDVALG ORIENTERER
Som tidligere udsendt har IFK golfudvalg nu lagt en ny golfmatch for dagen. Det bliver i form som en
Rydercup med spil til 27 huller i Silkeborg Golfklub, mandag den 22. juni 2020, Der er første start ca. kl.
09:00. Prisen er 330 kr., hvilket må siges at være meget billigt på denne golfbane.
Det skal også nævnes, at de første 18 huller spilles som Stableford og tæller til IFK mesterskabet. Så
golfspillere gå på Golfboks og få jer meldt til, gerne ASAP, for deadline er den 15. juni kl. 12:00.
Hvis du vil vide mere så kontakt golfudvalget.
SÆT X i Kalenderen den 7 og 8. AUG 2020, her skal vi til DMI mesterskaber i Sønderjylland, med
Flyvestation Skrydstrup IF som arrangør. Mere herom kommer fra Golfudvalget og her i IM.
Denne IM har 2 sider

CORONA OG IDRÆT
Idrætten i forsvaret og i den civile verden har i lang tid været på stand by, hvilket er klart med den form for
smittespredning der ”måske” kunne være udviklet. MEN nu er der ved at være åbnet op for mange
idrætsgrene, og IFK er også klar til at spille med igen, på mange idrætsgrene.
Desværre har Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) valgt at aflyse en del stævner, og har ikke ønsket at
flytte dem til efteråret.
IFK har på hjemmesiden www.ifk.dmif.dk lagt en stævnekalender frem, hvor I kan se hvilke stævner der
kommer efter 1. august 2020. IFK skal bl.a. afvikle to af disse DMI finalestævner.
NYE RETNINGSLINJER ER JUST MODTAGET dags dato 08:16:00
Så kom retningslinjerne for åbningen af indendørs idræt.
Som tidligere nævnt, så er alt idræt stadig styret af GK og disse retningslinjere tilsidesætter ikke Forsvarets
retningslinjer.
MEN IFK afvikler selvfølgelig også egne lokale mesterskaber, og de bliver opdateret i disse
Idrætsmeddelelser.
FSPC Martin Davidsen er tilbage på pinden, så om ikke længe er der træning i både Sortkrudtskydning og i
Bueskydning. Derudover er Skydeudvalgsformanden ved at være klar til træningsskydninger med militære
og civile våben.
Flugtskydningsudvalget meddeler: Så kan der igen skydes på flugtskydningscenter-Karup. Se
åbningstider på www.flugtskydningscenter-karup.dk
Som bekendt er forbundsmesterskaberne i flugtskydning aflyst, men der planlægges på afvikling af IFK
mesterskaberne i flugtskydning onsdag den 26. august kl. 14-18. SÆT X i kalenderen.
Der skydes 40 duers jagt, sporting og jægertrap.
Alle der er medlem af IFK og som er jagt eller skyde interesseret kan deltage. IFK betaler patroner og duer.
Så der er absolut ingen undskyldninger for ikke at gribe denne chance for at få pudset skydefærdighederne
lidt af inden jagtsæsonen.
Tilmelding/eventuelle spørgsmål til Tom Houmann på tlf. 21 41 73 73 eller tom.houmann@hotmail.com
eller Bjarne Larsen på tlf. 30 40 14 56
ORIENTERINGSLØB
Orienteringsløb om tirsdagen følger Corona retningslinjerne resten af foråret. DVS. Vi opsætter
poster, man printer selv kort ud, man løber uden at røre posterne, der er ingen resultatliste. Så
håber vi, at vi til efteråret mange løb igen kan lave resultatlister og ikke mindst vores eget lokale
mesterskab.
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