Referat fra generalforsamling mandag den 18. februar 2013 klokken 19.00 i klubhuset.
Fremmødte: 40.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Stig Danielsen. Stig Danielsen er syg, så Mogens Kim Johansen blev valgt.
2. Valg af to stemmetællere.
Bestyrelsen foreslår Mogens Buch Hansen og Morten Mortensen. Mogens Buch Hansen er
syg, så Anders Schmidt og Morten Mortensen blev valgt.
3. Formandens beretning.
Mødet udsat ca. 15 min. så løbeinstruktørerne fra Enghaveskolen kunne nå frem. Formandens
beretning kan ses på hjemmesiden.
4. Udvalgenes beretning.
Cykling. Peter Vestergård orienterede. Der var 50 deltagere til cykeluge i august. Jytte Højmark og
Mike Fakkenov vandt enkeltstart. Karina Andersen vandt linieløb, og Peter Kok vandt c-e linieløb.
Peter vandt selv mændenes gruppe.
Til Faaborg Outdoor MTB løb var der kun 15 deltagere. Løbet afholdes 8. juni i år med bl.a. en MTB
maraton. 7 ryttere i licensløb. Der er introture i MTB.
Cykeludvalgets beretning kan ses på hjemmesiden.
Løb. Alan Winther-Jørgensen orienterede om løb i samarbejde med DGI. Der er 70-80 løbere og 1620 hjælpeløbere fra FSM. Der skal medlemmer fra FSM på instruktørkurser. Extremmarathon bliver
i lighed med tidligere år afviklet første søndag i juli. Løbeafdelingen havde søgt om, at det skulle
være et seedningsløb, men det blev afslået, da et seedningsløb skal være en lang rute. Vores
Extremmarathon er på 10 omgange á 4,2 km. Horne og Bøgebjerg løbeklub har meldt sig til samløb.
Sidste søndag i hver måned løbes på skift hos hinanden. Løbeafdelingens beretning kan ses på
hjemmesiden.
Gåmotion. Hanne Bøgholm Hansen orienterede om, at der er valgt nyt udvalg. Nye er Hanne
Herwig og Grethe Møllegaard Hansen. Der er nu 90 medlemmer, hvoraf 28 havde meldt sig til at
arrangere ture i 2013. Gåmotions beretning kan ses på hjemmesiden.
Skiløb. Freddy Johansen orienterede om, at der var 50 personer på skitur i Italien. Foruden Freddy
er der 2 personer på rulleski, en dreng fra Diernæs og en meget dygtig dame fra Horne. Skiløbs
beretning kan ses på hjemmesiden.
5. Godkendelse af revideret regnskab. Kell Lauritsen uddelte regnskab for 2012 og kommenterede
nogle af posterne. Karina Andersen mente, der bør købes nogle flere veste. Kjeld Møller gjorde
opmærksom på en mulighed for at få momspenge tilbage. Kell gjorde opmærksom på, at klubben
ikke er momsregistreret, og at det vil være for besværligt at være det. Klubbens regnskab for 2012
kan ses på hjemmesiden.

6. Budget for det igangværende regnskabsår. Kell Lauritsen orienterede om at tilskuddet fra
kommunen er faldende. Alpeløbet 2012 gav underskud. Tidtagningsudstyret er betalt, og der vil
fremover ikke blive opkrævet betaling for tidtagningsudstyret ved klubbens egne arrangementer.
Der var færre deltagere ved Alpeløbet i 2012 end året før. H.C. Andersen maraton vil evt.
købe/overtage Alpeløbet for et årligt beløb. Mogens Johansen mente ikke, man skal sælge alt.
Morten Ravn mente, man skal lade løbeudvalget bestemme. Tiden vil vise, hvad der kan betale sig.
Kell havde lavet en oversigt over Alpeløbet de sidste 5 år, nogle år har der været lidt overskud
andre år lidt underskud. Hjemmesiden er budgetteret med 2000 kr. mere, fordi den er overgået til
TDC. Det vil blive meget dyrt at få professionelle til at arbejde med hjemmesiden. Lars Erik
Andersen gjorde opmærksom på, at der ikke er sket nogen udvikling. Morten Ravn spurgte, hvor
Kell havde priserne fra. Erik Breum Andersen mente, den kunne laves for 20-25.000 kr. Kjeld Møller
mente, der skal være en administrator for hver afdeling, men sådan er det allerede i dag. Klubben
bør nedsætte et udvalg med henblik på at forbedre hjemmesiden. Freddy Johansen gjorde
opmærksom på, at hjemmesiden har høj prioritet, og at der er vilje til at bruge penge for at gøre
den bedre. Mogens Kim Johansen sagde, at hjemmesiden ikke duer.
Klubbens budget for 2013 kan ses på hjemmesiden.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. Uændret kontingent. Taksterne kan
ses på hjemmesiden.
8. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag kommet.
9. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I ulige år formand og sekretær.
Bestyrelsen foreslår genvalg af formand Freddy Johansen og sekretær Bente Rosenkjær.
Freddy Johansen og Bente Rosenkjær genvalgt.
10. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år. Bestyrelsen forslår genvalg af Carsten Seiring.
Carsten Seiring genvalgt.
11. Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Erik
Kruse Andersen. Kjeld Tommy Jensen ønsker ikke genvalg.
Erik Kruse Andersen valgt.
12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. Bestyrelsen forslår genvalg af Poul Erik Petersen.
Poul Erik Petersen genvalgt.
13. Evt.
Morten Ravn foreslår, at forretningsudvalget får lavet et nyt logo. Mener ikke det, vi har, viser,
hvad vi står for.
Carsten Jørgensen, som står for Alsace-turene, vil evt. arrangere en tur mere på et andet tidspunkt
evt. i juni, hvis der er interesse for det.

Mogens Johansen roste formanden, som aldrig siger nej til noget. Der blev råbt hurra for Freddy
Johansen.
Freddy Johansen uddelte pokaler.
Fiduspokalen til Søren Mikkelsen.
Aktivitetspokalen til Peter Vestergård.
Mødet slut kl. 20.25, hvorefter der var ost og rødvin til de fremmødte.

