
Referat fra bestyrelsesmøde den 10. September 2014. 

 

Generalforsamling 2014 

 

Der afholdes generalforsamling den 11. November 2014 kl. 19 . Lars lægger den på facebook, Gitte laver 

dagsorden. Ole lægger den på hjemmesiden.  

 

2. Klubfesten evt. den 24.10.14 eller den 31.10.14  

 

Lars tager kontakt til Bowl and Fun.  

Der laves et opslag til klubhuset og hjemmesiden. Gitte er ansvarlig, skal helst være på i weekenden. Alle er 

ansvarlige for sponsor gaver til amerikansk lotteri. Vi skriver det på invitationen. Lars sørger for lodder og 

pokaler.  

 

3. Telefon penge.  

 

Alle skal sende deres kontonummer til Allan, så han kan overføre telefon penge til 

bestyrelsesmedlemmerne.  

 

4. Skylleplads.  

 

Klaus og Kent har lovet at skaffe stumper, de snakker sammen om hvilke stumper de mangler. Thomas 

Pallesen, Carsten Haslund, Mikker vil også bære behjælpelige med færdig-gørelse af skyllepladsen. Skal det 

koste noget at benytte skyllepladsen? Vi er ikke tilhænger af at kræve ekstra penge for at benytte 

skyllepladsen. Måske vil der være mulighed for at hæve prisen på udefra kørende gæster.  

 

5. Træningslederlisten.  

 

Der skal laves en udvidelse af listen, da vejret er så godt, Gitte er ansvarlig og sender den til Ole så den kan 

komme på hjemmesiden.  

 

6. Arbejdsdage.  

 

Den 28. September 2014 - Gitte er ansvarlig til hjemmesiden og klubhus. Kl. 9.30 med morgenbrød.  

 

7. Afholdelse af løb.  

 

Skal vi søge om at få et løb i 2015? Vi vil gerne prøve, men DMU søgsmål er overskredet men måske er der 

en mulighed. Hvis Jens Poulsen vil være stævneleder kan vi arbejde videre med det. Søren tager kontakt til 

Jens.  

 

8. Leje af p-plads.  

 



Der skal afregnes for leje af p-plads. 

Allan tager kontakt til Henning Lassen og sørger for at få betalt lejen. 

 

9. Fremtidsudsigter vedr. Fælles miljøgodkendelse.  

 

Søren og Lars har været til møde med Silkeborg Kommune, sammen med speedway klubben ang. 

Fremtidsudsigter vedr.  Den fælles miljøgodkendelse. Speedway klubben har ønske om at køre i Superliga 

og har planer om udvidelse med en  jordvold og ønsker derfor at få noget af vores jord. Til gengæld vil SMS 

så få tildelt et stykke jord som ligger på den modsatte side.  

 

 

10. Evt.  

 

Traktor. Der blev diskuteret, hvorvidt om vi skal investere i en anden traktor, det er muligt at få en anden til 

ca. 70-80.000 kr. Der er selvfølgelig en risiko ved at købe en brugt traktor, vi ved hvad vi har. Det har også 

været på tale om at investere i en gravemaskine, hvad vil være mest gavnligt for klubben at investere i? 

Lars Frost og Jesper Jensen kan evt. sættes på sagen og undersøge hvad det koster. Vi skal så sælge den 

eksisterende. 

 

11.  

 

Mikkel Haarup - han har gjort det så flot. Hvordan hylder vi ham? 


