Johannes Søndergaard forventer ikke, at Mors-Thy får en regning i den verserende skattesag.
- Men som ansvarlig ledelse vil vi naturligvis have en handlingsplan klar, hvis det skulle ske, siger han.
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- Skattesagen
skal ikke med
ind på banen

HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbolds formand, Johannes
Søndergaard, hylder spillernes fokus på det sportslige
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

THY-MORS: - Den her sag har

jo kørt i noget tid, og vores
sæsonåbning med tre kampe
og seks point er da netop et
bevis på, at spillerne har været rigtig gode til at holde fokus. Det sportslige er en
ting. Og skattesagen er noget andet. Sådan er det. Og
sådan skal det være. Skattesagen skal ikke med på banen.
Mors-Thy Håndbolds formand Johannes Søndergaard er ikke bange for, at
det får indflydelse på spillernes fokus, at det tirsdag kom
frem, at en gruppe på 10 tidligere og nuværende spillere
med Spillerforeningens mellemkomst går med tanker
om at slæbe Mors-Thy i retten i en skattesag om ikke
mindst betaling af kørselsgodtgørelse. Formanden er
helt sikker på, at spillerne li-

ge nu udelukkende har deres koncentration rettet mod
aftenens storkamp hjemme i
Jyske Bank Mors Arena mod
KIF Kolding-København.
De involverede spillere
står hver især til et personligt skattesmæk, som Spillerforeningen mener MorsThy bør tage medansvar for.
Ifølge TV2 kan Mors-Thy blive mødt med et retsligt krav
fra spillerne på en halv mio.
kroner.
Vil ikke kaste med mudder
- Jeg vil ikke gå ind i den verserende sag, og jeg vil ikke
kaste med mudder. Jeg vil
heller ikke diskutere navngivne spillere hverken tidligere eller nuværende. Vi er
ikke blevet præsenteret for
noget retskrav, så vi kender
ikke et eventuelt beløb, men
vores juridiske bagland mener ikke, at der er grundlag
for at klubben skal betale, siger Johannes Søndergaard.

Formanden konstaterer, at
skulle klubben mod hans
forventning blive stillet
overfor en regning, så skal
den betales.
- Det må gå sin gang med
juraen. Skulle vi som worst
case stå med en stor regning
til klubben, så er det klart, at
den skal betales. Som det er
nu, så er vi nødt til at hente
pengene fra vores egenkapital. Sker det, så skal vi ud og
finde nye penge. Hvis vi skal
bevare samme sportslige
ambitionsniveau som i dag,
så skal vi i givet fald krone
for krone hente samme beløb, da DHFs regler om kapitalkrav klokkeklart siger, at
vores samlede lønsum ikke
må overstige vores ansvarlige kapital ganget med 2,8.
Jeg forventer ikke, at det
sker. Men som ansvarlig ledelse vil vi naturligvis have
en handlingsplan klar, hvis
det skulle ske, siger formanden.

