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Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 16-10-2017 
Klubhuset, Garbæktofte 20, 5330 Munkebo Kl. 18.30 
Mødt: Niels Lorentsen, Tommy Pedersen, Jan O. Pedersen, Jørgen Pedersen og Søren 
Kjær (referent). 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:  
udsendt den 01-10-2017 af Søren Kjær: Godkendt.  
Formandsskiftet blev underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

2. Formandens beretning:   
Jan berettede, at han havde haft møde med Miljø- og Teknik i Kerteminde og 
herunder havde afklaret nogle fortolkninger støjreglementet, bl. a. at 
speedwaymaskiner ikke udsender støj hele tiden. Der køres kun med 4 cykler i 7 – 
10 heat af ca. 1 minuts varighed pr. time ved 500 cc, og ca. 12 – 15 heat ved 50 og 
85 cc. cykler. Endvidere at ligamatcher med publikum er events, som er undtaget 
fra miljøbestemmelserne vedrørende den daglige eller ugentlig træningstids antal 
tilladte timer. Disse kan tillades op til 10 gange årligt. I givet fald vil Munkebo 
have brug for 7 gange fordelt over fire måneder af hele året. 
Jan var derpå til et åbent møde i byrådet, hvor han flere gange blev kontaktet af 
byrådsmedlemmer som viste interesse for projektet og klubben.  
Jan måtte gentage flere gange, at John Rask Nielsen på ingen måde er eller bliver 
en del af hverken klubbens eller en kommende ligaafdelings fremtidsplaner. Det 
samme erklærede han også ved mødet med teknisk udvalg.  
Det er vigtigt at dette budskab bliver bragt ud til flere. 
Jan har haft møde med entreprenørfirmaet Ove Arkil om afretning af den lille 
bane. Firmaet erklærede, at det også var interesserede i at overtage en 
totalentreprise vedrørende støjvolde og ombygning af banen og 
publikumspladserne. Et område de har meget stor erfaring i. De er klar med et 
tilbud et tilbud og en køreplan om 14 dage. 

3. Gennemgang af ting, der er på banen:  
Der ligger nogle ting, der kan bruges ved udlån til nye kørere. 
5 styrthjelme. 2 blev kasseret med det samme. Resten skal rengøres til videre 
udlån.  
Brystpanser og skulder/albuebeskyttere skal vaskes for snavs og gammel sved. 
En kasse med T-shirts, der trænger til vask, skal enten sælges, udbydes gratis 
eller kasseres.  



Gamle køreveste: 1 stk. af hver bevares af historiske grunde. Resten sælges eller 
kasseres.  

4. Ønsker til- eller mangler på anlægget:  
Vi mangler en tallerkenharve til at kradse bane op med. 
Der skal 2-3 stk. slæb til påsætning på hydraulik på traktor 
Der købes forefaldende profiljern hos Nyborg Jernhandel.  

5. Vi har dags dato 35.108,70 kr. i banken. 
1.0240 kr. trækkes af Shell for brændstof d. 18. okt. Videresendes til Louise Trier 
for refusion. Jan har en bon fra Bygma på 345,90 kr. der skal med. 
Søren betaler 1.200 kr. til DMU for banesyn af den lille bane i denne uge. 
Traktor og gyllevogn er betalt, i alt ca. 100.000 kr. Vi afventer restsaldo på vores 
budget i Kerteminde kommune. 
Vi skal have revideret vores inventarliste.  

6. Sæson 2018: 
Vi kan ikke sige noget om den store bane, så længe vi venter på miljøtilladelsen. 
Vi har et formentlig 1. Divisions 85 cc. hold på den lille bane og får måske 2 eller 
3 hjemmematcher. 
Vi vil prøve at få et træningsstævne i midten af maj som en 8 holds parmatch 
med 3 kørere på hvert hold i 85 cc, og hvis muligt også i 50 cc.  
Vi vil også gerne køre et stævne i september. 

7. Diverse: 
Vi mangler nøgler til toiletbygningerne. 
Airfence og lamper er taget ned og pakket væk. 
Der indkaldes til arbejdsdag d. 11/12 november, hvis vejret tillader det. 

Mødet slut kl. 20.15 


