Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 07-06-2017
Klubhuset, Garbæktofte 20, 5330 Munkebo Kl. 17.00

08-06-2017

Mødt: Jan O. Pedersen, Tommy Pedersen, Jørgen Pedersen og Søren Kjær
(referent).
Afbud: Niels Lorentsen.
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
udsendt den 06-05-2017 af Søren Kjær:
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Økonomi, Søren Kjær:
Hvordan har økonomien det?
Bankkontoen udviser d.d. en saldo på 1.185,72 kr.
Regninger til betaling. Tornhøj Måleteknik 23.250,00 kr. Termin 22/6
Dermed har klubben i alt skullet udrede 64.548 kr. til støjmåling og
beregninger:
DMU medlemskontingent, 5.280 kr. Termin 30/6.
Benny Hansen, løn for maj. 3.187 kr. BH har for 2017 til dato fået 26.078 kr.
i løn, tilbageholdt skat og feriepenge. Han er opsagt fra d. 1/6. Jørgen
kontakter ham.
En ansøgning til DMU om et tilskud på 50.000 kr. til dækning af
omkostningerne ved støjprojektet blev ikke imødekommet. Derefter
afhænger klubbens økonomi af, om kommunens økonomiudvalg åbner for
klubbens driftstilskudskonto.

3.

Lille bane: Intet nyt.

4.

Store bane:
Miljøsagen. OBH arbejder med projektet støjdæmpende tiltag for at
klarlægge økonomien i projektet for Kerteminde kommune.
I henhold til klubbens vedtægter § 6 skal det anføres, at klubbens
engagement i projektet er vedtaget og godkendt i enighed af den samlede
bestyrelse.

5.

Munkebo speedway center Aps.
Klubben har sendt faktura til Aps. den 24/4 på 620.200 kr. hvoraf et afdrag
på 51.683 kr. forfaldt til betaling i februar. Der blev udsendt rykkerskrivelse
d. 29/5, som ikke er blevet besvaret. Rykkerskrivelse nr. 2 udsendes d. 9/6
med renter påskrevet, og frist til 16/6. Derefter sendes sagen til incasso.
John skal have ryddet sit kontor senest d. 16/6.
LAG midler på 450.000 kr. ansøgt og bevilget i 2014 er udbetalt med 389.500
kr. i 2015, som skulle gå til Kerteminde kommune som afdrag på lån til
anlæggelse af parkeringsplads, blev i stedet (ulovligt?) omdirigeret til

ligaens konto uden klubbens bestyrelses godkendelse.
1/2
6.

Klubben:
Muligheden for ligakørsel i 2018 blev drøftet. Der er flere interesserede,
men intet er
afgjort endnu.
Der er planer om et 2. Divisions hold i 500 cc. og et 1. Divisionshold i 85 cc.
DMU har forespurgt om et kalendersat løb d. 12/8 i 250 cc kan køres på

banen.
Det vil kræve en endages tilladelse fra kommunen. Jørgen eller Jan spørger.
7.

Næste møde den:
Bekendtgøres senere.

8.

Evt.
Intet at bemærke.
Mødet slut kl. 18.15

