Stor opbakning trods skattesag
HÅNDBOLD:
Aktionærerne
udtrykte på generalforsamling i
aftes stort set
fuld tillid til MorsThy Håndbolds
bestyrelse trods
den verserende
skattesag

Johannes Søndergaard og Mors-Thys ledelse blev ikke hudflettet
om den verserende skattesag. Aktionærerne har tilsyneladende tillid til, at bestyrelsen håndterer sagen på bedst mulige måde.

»

Den her sag må ikke blive et endeligt for
klubben. Vi har stabilt haft styr på driften
gennem flere sæsoner. Så skulle det værste
ske, så håber jeg, at alle vil stå sammen om
at løse problemerne.

JOHS. SØNDERGAARD, MTH-formand

Af Lars Bang Bertelsen
og Bo Lehm (foto)
lbb@mf.dk

NYKØBING: Den meget omtal-

te, verserende skattesag var
naturligvis hovedemnet, da
Mors-Thy Håndbold A/S i
aftes afviklede sin årlige generalforsamling i Jyske
Bank Mors Arena, hvor præcis 36 aktionærer og bestyrelsesmedlemmer var mødt
op.
Her havde formand Johannes Søndergaard reserveret et helt afsnit af sin beretning til at orientere grundigt om den verserende sag.
Umiddelbart
forventer
Mors-Thy at kunne håndtere
sagen, og skulle der blive
fremsat et krav fra skat eller
et søgsmål fra spillere og
trænere, der vil føre til en
stor udgift for klubben, så er
bestyrelsen, som Johannes
Søndergaard også tidligere
har udtalt til herværende
avis, i gang med at skabe en
handlingsplan for at håndtere et ”worst case scenarium”.
Der kom med andre ord in-

Per Flemming Laursen blev
valgt ind i bestyrelsen for MorsThy Håndbold.

tet nyt på bordet ved generalforsamlingen, hvor man
blev skuffet, hvis man havde
forventet et stormløb af nær-

gående spørgsmål til klubbens bestyrelse. Kritikken
begrænsede sig stort set til
en bemærkning fra tidligere
bestyrelsesmedlem i HF
Mors, Ejvind Poulsen, der
stillede sig undrende overfor, at klubben måtte have
haft rod i sine procedurer i
administrationen, når det
kunne gå så galt.
Med så stor en sag under
fuld udfoldelse lige nu kan
man kun tolke den manglen-

de spørgelyst som en kæmpemæssig tillidserklæring til
den siddende bestyrelse.
Flere aktionærer roste da også bestyrelsen med formand
Johannes Søndergaard i
spidsen.
- Klubben har en god og seriøs ledelse og har gennem
årene været beriget af mange gode bestyrelser. Jeg tror
ikke på, at nogen har gjort
noget i ond vilje, sagde Lene
Haaning.
Det blev slået fast, at bestyrelsen tager sagen meget
alvorligt.
- Den her sag må ikke blive
et endeligt for klubben. Vi
har stabilt haft styr på driften gennem flere sæsoner.

Lene Haaning (th.) gav udtryk for, at skattesagen ikke er opstået
på grund af fejl gjort i ond vilje.
Så skulle det værste ske, så
håber jeg, at alle vil stå sammen om at løse problemerne, sagde Johannes Søndergaard, da han rundede generalforsamlingen af efter godt
en times forløb.
Beskedent overskud
Regnskabet viste som tidligere offentliggjort et beskedent plus på otte tusind kroner.
De fleste penge kommer
via sponsorer. Men man
kunne også konstatere, at
erhvervsklubben i sidste
regnskabsår lagde rekord-

mange penge i klubben,
nemlig godt 2,2 mio. kroner.
Erhvervsklubbens formand,
Peter Overgaard, takkede for
et godt samarbejde, men advarede om, at beløbet i næste
sæson ikke bliver så stort.
Johannes
Søndergaard
fortalte, at man nu går i gang
med at lave en ny strategiplan, og at man i den forbindelse forventer at ansætte en
adm. direktør til foråret.
Under valg til bestyrelsen
var der genvalg til Johannes
Søndergaard, Michael Søndergaard og Anders K. Madsen, mens Torben K. Jeppe-

sen og Peter Ellebæk ønskede at træde ud af bestyrelsen. I deres sted blev valgt
Per Flemming Laursen, tidligere kommunaldirektør i
Morsø Kommune, og Per
Bech Rasmussen. Sidstnævnte har hidtil siddet i bestyrelsen som repræsentant
for HF Mors. Som afløser på
den post har HF Mors i stedet udpeget Lean Nyby.

