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Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 24-04-2017
Klubhuset, Garbækstofte 20, 5330 Munkebo Kl. 16.45

eller umiddelbart efter informationsmøde med Mogens Been fra Dansk Lyd Consult
Mødt: Jørgen Pedersen, Jan O. Pedersen, Niels Lorentsen; Tommy Pedersen, Palle
Kjær og Søren Kjær (referent). Gæst Mogens Been.

1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
udsendt den 28. marts af Søren Kjær:
Godkendt.

2.

Økonomi:
Søren Kjær: Hvordan har økonomien det?
• Bankkonto: ca. 25.300 kr.
1000 kr. indbetalt fra støttemedlemmer.
• Kasse: 15 kr.
• Kiosk; ca. 400 kr.(utalte byttepenge)
• Betalte regninger:
Tornhøj Måleteknik: 21.800 kr.
Løn til banemand: 18.445 kr.
Shell diesel: 375 kr.
• Ventende betalinger:
Løn til banemand: 3212 kr.
DMU: 1190 kr. (2 personer til rep.møde.)
• Kerteminde kommune tilbageholder stadig alle tilskud.
Hvis ikke 2. driftstilskud bliver udbetalt, nødsages vi til at
afskedige banemanden pr. 1/6. (Se under pkt. 6)
• Kommunen har pr. brev d. 7/4 opsagt aftalen om driftstilskud,
herunder løn til banemand med udgangen af 2017.

3.

Lille bane:
Desværre kan der ikke køres på banen på grund af, at det ny dræn ligger
for langt ude i svingene og tager banebredden. Derfor blev banen kasseret
ved banesynet, Også det opgravede jord skal fjernes.
Der er givet en overslagspris på ca.17.000 kr. for dette arbejde.
Hvem skal betale?
Til gengæld har Kerteminde kommune givet miljøtilladelse for kørsel
med 50cc og 85 cc maskiner.

4.

Store bane:
• Kerteminde kommune har udstedt et påbud om, at der ikke må
Køres med 250 og 500 cc maskiner på banen, før der foreligger et
godkendt projekt, hvor beregninger viser, at de lovligt påbudte
støjgrænser (+ 5 dbA) kan overholdes.
• Mogens Been fremviste et skitseprojekt, hvor en forhøjelse af
jordvolden og en påbygning af en støjskærm på toppen netop
opfylder kravene.
• En enig bestyrelse besluttede at bede ham om at færdiggøre
forslaget og sende det til Jan og Niels til forlæggelse for
kommunen.

5.

Superliga + Munkebo speedway center Aps.
Drøftelse af en forsættelse af ligaen under en anden form en det
nuværende hvis klubben opnår miljøtilladelse. John Rask har
tilsyneladende
opgivet.
Bestyrelsen undersøger alle muligheder.
6.

Klubben:
• Vi fremsender faktura til anpartshaverne i Munkebo Speedway
Center Aps. på det beløb, klubben skulle havde for salget af sin
anpart, og som er misligholdt af køberne.
• Bestyrelsen var enig om at ekskludere John Rask Nielsen pr.
01-05-2017 fordi han med sine økonomiske dispositioner har
forvoldt stor skade på klubbens økonomi og anseelse.
Jørgen skriver til John herom.
• På grund af de i afsnit 2 omtale vedrørende tilskud afskediges
Benny Hansen som banemand. Aktion: Jørgen.
• Klubbens cykler til udlån og prøvekørsler er blevet stjålet i løbet af
Weekenden. Det drejer sig om:
2 stk. PW50 micromaskiner.
1 stk. 85 cc Kawasaki speedway cykel.
1 stk. 500cc JAWA speedwaycykel.
Odense Politi har optaget rapport.
• Vi skal have overblik over antallet af nøgler til portene, og have
omkodet låsene.

7.

Næste møde den:
Tba. Jan. O. Pedersen indkalder efter næste møde med kommunen.

8.

Evt,
Intet at bemærke.
-------------------------------------- slut -------------------------------------------

