
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 14. december kl. 17 

Deltagere:  
 

Afbud fra:  

Kim Stubbergaard Reese, Ove Christensen, Hans Jørgen Nymark, Brian Strøm, Georg 
Severinsen, Klaus Dybro, Inge Møller Thomsen 

Lene Understed Jacobsen, 

1.  Orientering fra kassereren 

De seneste måneders økonomiske besparelser kombineret med en positiv nyhed fra 
Skattestyrelsen om momskompensationsordningen giver grobund for optimisme ift. 
årets resultat, trods fortsatte økonomiske udfordringer.  
Momskompensationsordningen er vi berettiget til så længe vi kan betegnes som en 
almennyttig forening i form af minimum 100 private bidragsydere årligt. Derfor en tusind 
tak til alle de der har doneret, udover gaven har I medvirket til at der kommer indbetaling 
på 153.000kr. i indeværende måned fra Skattestyrelsen.  

Likviditeten er presset som følge af alle lån til Skat er indfriede, men vores økonomiske 
fokus er fortsat førsteprioritet ift. at styre efter et så vidt muligt begrænset underskud.  

2.  Budget 2022 

Under udarbejdelse.  
Sponsorindtægter øges i forbindelse med Challenge Touren, men der forventes 
tilsvarende udgifter bl.a. til events, frivillige og banepleje. Det endelige budget fastsættes 
primo 2022, hvor kontingenter er udsendt til opkrævning og sponsorater ligeledes.  
 

3.  Challenge Tour 

Planlægningen er i fuld gang og der arbejdes i øjeblikket med at samle 10-12 særlige 
Championship-sponsorer. Processen er i fuld gang og vi er pt. på 5 af disse  

Hjemmekampe for eliten (Danmarksturneringen) har DGU’s placeret 13.-14. august 2022.  
Dvs. oveni Challenge Touren. Der er taget kontakt til klubberne for at forsøge at flytte 
dem.  
 

4. Eventuelt  

Der har været hærværk på nyetableret græsteested. En bil har siddet fast og sat dybe 
spor. Skaden er anmeldt det til politiet og der startes en forsikringssag derpå. Vi 
undersøger muligheder for at spærre vejen helt for udefrakommende.  

Banen er fortsat meget våd og vi er opmærksomme på, at der har været meget lukket. 
Det kan desværre ikke lade sig gøre at åbne op pt., men i stedet fra 17. december. 

 

 


