Referat af Munkebo Speedway
Clubs
Generalforsamling tirsdag
27.02.2018 kl. 19.00
Munkebo Idrætscenter
Mosevangen 2, 5330 Munkebo.
Den konstituerede formand Jan O. Pedersen bød velkommen og glædede sig over det store
fremmøde.
Derefter gik man over til Dagsorden iflg. Vedtægter:
1) Valg af dirigent og referent.
Maud Pedersen blev foreslået som dirigent og blev valgt. Hun konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
Søren Kjær blev foreslået som referent og blev valgt.
2) Konstatering af fremmøde og stemmeret.
Der var mødt 11 medlemmer med stemmeret, 5 medlemmer uden stemmeret og 3
gæster.
3) Valg af 2 stemmetællere.
Sven Fl. Andersen og Dan Johansen blev foreslået og valgt.
4) Bestyrelsens årsberetning.
Jan O. Pedersen berettede om problemerne med den lille bane og løsningen heraf.
Støjproblemerne og forbuddet mod kørsel med 500 cc maskiner på den store bane og
klubbens forslag til at løse dem ved en forhøjelse af voldene. Om forhandlingerne med
Kerteminde kommune, der til sidst førte til accept af forslaget. Han udtalte en stor tak
til de medlemmer, der have betalt for de udefra kommende rådgivende ingeniører og
konsulenter.
Jørgen Pedersen berettede om kørernes resultater i 2017.
250cc: Munkebo speedway club har i sæsonen 2017 haft to 250cc kørere, nemlig Henrik
Lorentsen og Sebastian Blakkilt, som har kørt med i den individuelle Danmarks turnering
hvor Henrik sluttede med at vinde Bronze medalje.
De kvalificerede sig også begge til at deltage ved både Europa og Verdensmesterskaberne
ved EM sluttede de som nr. 6 og 7. Ved VM sluttede de som nr. 12 og 16, rigtigt godt kørt
af dem begge.
85cc: Vi har haft 4 kørere, som har kørt for SMO: Tristan Bostrup som kørte for 2.div.
holdet, der sluttede som nr. 4 i Danmarksturneringen.
Sebastian Thomsen, Jacob Johansen og Oskar Hende kørte for 1. div. holdet sammen med
Marcus Birkemose fra SMO. Holdet vandt Bronze i Danmarks turneringen.
Alle 4 Munkebokørere kvalificerede ved kvartfinalerne videre til semifinalerne om
Danmarksmesterskabet. Desværre var det kun Oskar der kvalificerede sig til selve DM-et,
hvor han endte på 5 pladsen, men efterfølgende blev placeret som nr. 4, pga. at en kører
blev diskvalificeret.
Oskar var også med til både YGT mesterskabet i Norge og Europamesterskabet i Sverige.
Det blev til en 20. plads ved YGT og en 13. plads ved EM.
Fynsmesterskabet blev kørt på Bred banen. Der var 3 Munkebokørere med. Sebastian
Thomsen blev nr. 2, Tristan Bostrup nr. 3 og Oskar Hende nr. 5.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt,

5) Afsluttet årsregnskab og budget for det kommende år.
Søren Kjær indledte med at berette om de problemer der var opstået på grund af de
manglende indbetalinger af afdrag på købesummen af klubbens anpart i Munkebo
Speedway Center Aps., som skulle have været brugt til afdrag på klubbens gæld til
Kerteminde kommune.
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Det reviderede og godkendte regnskab er vedlagt som bilag til dette referat.
Budgettet er vejledende og skal ikke godkendes.
6) Indkomne forslag.
Ved fristens udløb var der indkommet 4 forslag vedrørende ændring af klubbens
vedtægter.
§4. Kontingent:
Tilføjelse af ny punkt: Udmeldelse af klubben skal ske ved brev / mail til kassereren
senest d. 31/1 det efterfølgende år.
§5. Klubbens ledelse:
Ændring af punkt 5: Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt.
Der føres beslutningsreferat ved hvert møde, dette offentliggøres for klubbens
medlemmer ved brev eller
elektronisk post eller opslag på klubbens hjemmeside. Mødereferaterne indgår i
bestyrelsens årsberetning.
§9. Generalforsamlingen:
Tilføjelse af ny punkt 6: En person, der har et uafklaret gældsforhold til klubben, kan ikke vælges
til en post i bestyrelsen.
Det gælder uanset om gælden er personlig, eller gennem et registreret firma, der er
aktivt, eller standset, opløst eller under konkurs. Se også § 3 stk. 7 og § 6 stk. 1.
Ændring af nyt punkt 7: Generalforsamlingen afholdes hver år i oktober kvartal, osv..
7) Valg til Bestyrelse:
Valg af formand for to år: Opstillet er Jan O. Pedersen, som blev nyvalgt.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Opstillet er Jørgen Pedersen, som blev genvalgt.
Valg af 2 suppleanter for 1 år: Karsten Blakkilt blev genvalgt og Mads Thomsen nyvalgt
Valg af revisor for 1 år: Opstillet er Sven Flemming Andersen, som blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant for 1 år: Maud Pedersen blev valgt.
8) Eventuelt:
Spørgsmål om fornyelsen af officiallicenser: Licenser gælder normalt i 3 år ad gangen.
Man opfordres til selv at holde øje med udløbsdatoen og tilmelde sig i god tid.
Fornyelse af dommer- og stævnelederlicenser fornys kun efter deltagelse i kursus.
I kursusportalen på DMU’s hjemmeside kan man se hvornår og hvor det relevante kursus
afholdes.
Man kan så tilmelde sig eller bede sin klub om at gøre det.
Der var forslag til nogle forbedringer af klubbens hjemmeside, herunder at gøre det
nemmere at melde sig ind i klubben, og at se taksterne for medlemskab.

Maud Pedersen afsluttede generalforsamlingen kl. 20.30 og takkede forsamlingen for god
ro og orden og for de relevante spørgsmål og svar.

Underskrifter:

2/3 – 2018

Referent:

Dirigent:

Bilag: Godkendt årsregnskab for 2017
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