02-12-2017

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 30-11-2017
Muusgården 22, 1st, 5300 Kerteminde Kl. 19.00

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

Godkendelse af referat fra møde mandag den 16-10-2017.
Godkendt med en bemærkning om at det endnu ikke var lagt ud på klubbens
hjemmeside. Det vil snarest blive gjort!

2

Formandens beretning og byggeprojekt.
Jan berettede om møder med Folkeoplysningsudvalget, Miljø & Teknikudvalget
og Kultur & Fritidsudvalget om støjdæmpningsprojektet, hvor han alle tre steder
havde mødt en positiv holdning. Det skal nu behandles i Økonomiudvalget, som
formodentlig sender det videre til behandling i byrådet. I bedste fald kan
klubben få miljøtilladelse til den store bane i foråret 2018.
Jan har udarbejdet første version af en projektplan for arbejdet, som ved
vedtagelse skal sendes i udbud.

3

Regnskab v. Søren Kjær.
Bankkontoen udviser 33.591 kr.
Der ligger en faktura fra DMU på 1.695 kr. for deltagelse i klublederseminaret i
november til betaling inden d. 27. december.
For at få regnskabet til at hænge sammen bliver det nødvendigt at sælge noget
af den gamle maskinpark.

4

Aktiviteter Sæson 2018: Løbs kalender Munkebo v. Jørgen.
Vi har søgt om et træningsstævne (parløb) i foråret, FM semifinale og finale, alle
i 85 cc. Desuden FM finalen i 50 cc. Løbsafgifter i alt 7.500 kr.

5

Kontingent 2018 og Pris på træningsstævner.
Kontingentprisen bliver ikke hævet i 2018. Det er for helårs fuldt medlemskab
650 kr.
For 50 og 85 cc. kørere 950 kr. inklusive træningsgebyr.
for 500 cc. kørere 1400 kr. inklusive træningsgebyr.
Støttemedlemmer 100 kr. pr. år.
Træning for fremmede kørere Kr. 100 pr. gang, eller 500 kr. for hele sæsonen.
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6

Budget 2017 og 2018.
Jan undersøger ved kommunen, hvor meget der er tilbage af årets
vedligeholdelses budget, som vi kan udnytte.
Vi er adviseret om at vores vedligeholdelsesbudget i 2018 reduceres med
200.000 kr. på grund af besparelser i kommunen, som rammer alle kommunens
idrætsforeninger.

7

Puljesøgning og sponsorsøgning i 2018.
Med henvisning til ovenstående bliver det nødvendig med aktiv sponsorsøgning
til den lille bane, gerne med mindre beløb mellem 500 og 2000 kr.
Vi kan selvsagt ikke tilbyde store reklameskilte for sådanne beløb, men f. eks.
omtale sponsorer i højttaler under løb eller ved annoncering i programmer.

8

Nyhedsbrev.
Søren påtager sig at skrive et nyhedsbrev, som sendes til alle medlemmer, vi har
mailadresser på, samt lægges ud på facebook.

9

Udvidelse af Bestyrelse?
På grund af arbejdspresset vil bestyrelsen stille forslag om at udvide bestyrelsen
med to medlemmer, der aktivt vil deltage i arbejdet med at genrejse klubben til
et aktiv for sporten og ungdomsarbejdet.

10

Fremtid for Munkebo Speedway.
Vi kan desværre ikke sige noget konkret herom, før vi ved, hvornår vi får
tilladelse til at køre på den store bane.
Der er ingen hindring for 85 0g 50 cc. på den lille bane,

11

Generalforsamling 2018.
Afholdes torsdag 22.02.2018 i Munkebo Idrætscenter. Nærmer følger.

12

Næste bestyrelsesmøde.
Holdes d. 28/12 kl. 19.00 hos Søren Kjær, Ildfuglevænget 260, 5260 Odense S.

Mødet afsluttet kl. 21.30
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