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   Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 28-02-2017 
Snekkeled 12, 5330 Munkebo Kl. 18.30 

Mødt for klubben: Jørgen Pedersen, Niels Lorentsen, Tommy Pedersen, Jan O, 
Pedersen, Palle Kjær og Søren Kjær (referent) 
Afbud: Karsten Blakklit (arbejde)    
Mødt for MSCA: John Rask Nielsen 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
udsendt den 26. februar af Jørgen Pedersen: Godkendt  
  

2. Økonomi: Søren Kjær  
 
 I øjeblikket har klubben 41 medlemmer, hvoraf kun 18 har betalt. Sidste frist er d, 
 31/3. Bankbeholdning er ca. 51.000 kr., og kassebeholdning ca. 14.000 kr.  
 Restgælden fra 2016 til DMU på 6895 kr. er betalt, og tidl. kasserer MVA har fået sit 
 udlæg på 1600 kr. betalt tilbage. Endvidere er en regning for kaffe til  
generalforsamlingen på 280 kr. betalt.  

 Februar måneds afdrag på gælden til Munkebo kommune er ikke betalt.  
  Kerteminde  kommune tilbageholder alle tilskud til klubben, indtil betalingen er  
indgået. 
    
3. Lille bane:  
 Der er gravet dræn og lagt faskine af sten hele vejen rundt på inderbanen. Den  
opgravede jord er endnu ikke flyttet. Desværre ligger dele af faskinen for tæt på  banen. Niels 
kontakter Jes Duusgaard herom, og taler med Dan Johansen.  
 Der er lagt ny tegl på banen, Men den skal blandes op med bentonit for at kunne ligge 
 stabilt. Tilskud hertil er søgt, men er tilbageholdt af ovennævnte grund 
  
4. Store bane:  
 Der arbejdes intenst med at finde en løsning på støjproblemet, som er en forudsætning 
 for en miljøtilladelse. 

5. Superliga + Munkebo speedway center Aps.  
 Intet nyt. Køreplanen for 2017 og bruttotruppen er klar. 
  
6.  Klubben:  
 Generalforsamling afholdt den 21. februar i kl.19.00 i MIC hallen  
  



 Konstituering af bestyrelse:  
 Formand: Jørgen Pedersen. Talsmand overfor DMU. Postmodtager. 
  Kasserer: Søren Kjær. Økonomiansvarlig.  
 Næstformand: Jan O. Pedersen Talsmand overfor presse.   
 Best.medlem: Tommy Pedersen, kontaktmand til MSCA. IT ansvarlig.  
 Best.medlem: Niels Lorentsen. Baneansvarlig. 
 Bestyrelsessuppleant: Palle Kjær.  
 Bestyrelsessuppleant: Karsten Blakklit.  
 Revisor: Sven Flemming Andersen.  

Revisorsuppleant: Maud Pedersen.  
 Udenfor bestyrelsen: Dan Johansen. Samarbejder med Niels Lorentsen. 

Støttemedlemmer: 
Ifølge vedtægternes § 3 kan Støttemedlemmer optages. Der foreslås et årskontingent 

 på 150 kr. Der gives et værdikort på 50 kr. der kan bruges i klubbens kiosk på  
klubbens løbs- og træningsdage.  
 Endelig udformning heraf vedtages på næste bestyrelsesmøde,  

7. Næste møde: 21. marts kl. 18.30 i klubhuset. 
  

8. Jørgen planlægger en arbejdsdag for klargøring af baner til banesyn. 
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