Referat fra generalforsamling torsdag den 27. februar 2014 klokken 19 i klubhuset
Fremmødte: 44
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Stig Danielsen, som blev valgt.
2. Valg af 2 stemmetællere.
Bestyrelsen foreslår Morten Mortensen og Mogens Buch, som blev valgt.
3. Formandens beretning.
Freddy Johansen orienterede og oplyste, at stifteren af klubben, Knud Hansen, døde i august 2013.
Formandens beretning kan ses på hjemmesiden.
4. Udvalgenes beretning.
Cykling: Peter Vestergaard orienterede. Cykeludvalgets beretning kan ses på hjemmesiden.
Løb: Alan Winther-Jørgensen orienterede. Løbeafdelingens beretning kan ses på hjemmesiden.
Gåmotion: Hanne Bøgholm Hansen orienterede. Gåmotions beretning kan ses på hjemmesiden.
Skiløb: Freddy Johansen orienterede. Skiløbs beretning kan ses på hjemmesiden.
5. Godkendelse af revideret regnskab.
Hanne Bøgholm Hansen uddelte, fremlagde og kommenterede regnskabet, da Kell Lauritsen er på
vej hjem fra Grønland. Godkendt. Se regnskabet for 2013 på hjemmesiden.
6. Budget for igangværende regnskabsår.
Godkendt. Se budgettet for 2014 på hjemmesiden.
Generalforsamlingen godkendte, at der indkøbes en ny kaffemaskine til klubhuset.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
Freddy Johansen oplyste, at Faaborg-Midtfyn Kommune har opsagt aftalen om klubhuset med FMS
og Faaborg Orienteringsklub, men tilbyder os en ny aftale. Huset ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Pt
har klubberne ud- og indvendig vedligeholdelse, og hver af klubberne betaler årligt 18.000 kr. Alt
andet betaltes af kommunen. FSM vælger den tilbudte gebyrmodel, så fra 1.8.2014 skal klubberne
betale hver 2 x 18.000 kr. i alt 72.000 kr. årligt. Det er hårdt for FOK, som har 80 medlemmer, FMS
har 400 medlemmer. Vi vil helst have huset sammen med FOK og har foreslået en fordeling, så vi
betaler 40.000 kr. og FOK 32.000 kr. Vi har tidligere haft betalt rengøring. Fra august 2014 er der
ikke betalt rengøring. Vi skal prøve at finde en løsning, måske ved medlemmernes hjælp.
Det blev enstemmigt vedtaget, at kontingentet for 2015 er uændret. Taksterne kan ses på
hjemmesiden.
8. Behandling af indkomne forslag.
Der er kommet 2 forslag. Det ene var kontingentet. Det er allerede behandlet.
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En gruppe, som dyrker triatlon, v/Claus Lobdrup har henvendt sig til klubben med ønske om at få
en triatlonafdeling under FSM. Freddy Johansen refererede henvendelsen. Der er stor fremgang for
triatlon på landsbasis.
Det blev drøftet, om FSM er interesseret i et sådant samarbejde. Det er samme målgruppe.
Alan Winther-Jørgensen oplyste, at løb- og cykelafdelingen er positive, det kan måske skaffe
klubben flere yngre medlemmer. Synes det kunne være spændende at få triatlon i klubben. Gjorde
opmærksom på, at der er mulighed for mange forskellige distancer, så alle kan være med. Triatlon
kan også dyrkes som holdsport.
Peter Vestergaard var meget positiv over for initiativet. Klubben har løb og cykling i dag og lidt
svømning.
Freddy Johansen: Melder man sig til triatlon, skal der betales 200 kr. til Triatlonforbundet.
Kontingent i andre foreninger: Odense og Nyborg 1000 kr. Svendborg 750 kr.
Bestyrelsen er meget positiv over for at optage triatlon i klubben og skal i givet fald finde frem til et
kontingent på grundlag af klubbens økonomi.
Karl Olav mener, det er et godt initiativ. En naturlig udvikling af klubben.
Alan Winther-Jørgensen har været i kontakt med Ringe Triatlonklub. De er villige til at hjælpe med
opstart og interesserede i et samarbejde.
John Vangshold er gammel triatlet og dommer inden for triatlon og er positiv. Mener
medlemmerne selv skal betale kontingentet til forbundet. Vil gerne deltage/hjælpe med
implementeringen af triatlon i FSM.
Peter Vestergaard oplyste, at licensryttere selv betaler til Dansk Cykelunion og mener, at
triatleterne også selv må betale til Triatlonforbundet.
Der var afstemning, om der skal oprettes triatlonafdeling i FSM. Det blev enstemmigt vedtaget at
oprette en triatlonafdeling.
9. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I lige år næstformand og kasserer.
Bestyrelsen foreslår ny næstformand Alan Winther-Jørgensen, idet Ole Maibom ikke ønsker
genvalg, og genvalg af Kell Lauritsen som kasserer.
Alan Winther-Jørgensen valgt og Kell Lauritsen genvalgt.
10. Valg af 1 suppleant for forretningsudvalget for 1 år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Seiring.
Carsten Seiring genvalgt.
11. Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Schmidt.
Anders Schmidt genvalgt.
12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Erik Pedersen.
Poul Erik Pedersen genvalgt.
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13. Evt.
Peter Vestergaard oplyste, at bestyrelsen har vedtaget at give medlemmerne mulighed for at
gennemføre en konditest. Det bliver en mandag i marts i Forum Faaborg. Den tager ca. 40 min og
foregår på en spinningcykel, men kan også foregå på løbebånd. I juni foretages en opfølgende test.
Prisen for testen er 50 kr. pr. test. FSM betaler 50 kr. pr. medlem til den opfølgende test. Tilbuddet
bliver lagt på hjemmesiden og kommer i Skismøren.
Freddy Johansen uddelte pokaler.
Aktivitetspokalen for 2013 gik til Poul Frederiksen. Han er en aktiv frivillig hjælper i klubben,
kommer med forslag til aktiviteter til glæde for medlemmerne og har bl.a. været særdeles aktiv i
forbindelse med MTB-spor.
Fiduspokalen for 2013 gik til ægteparret Maj-Ann og Erik Breum Andersen. De har sat FSMs
løbeafdeling på Danmarkskortet. Startede i januar fra Enghaveskolen og løber forrest og har sørget
for at få medlemmer til at melde sig til uddannelse af løbeinstruktører.
Freddy Johansen overrakte Ole Maibom en overtræksdragt som tak for hans mangeårige indsats i
bestyrelsen. Den er til brug for hans fortsatte aktivitet i FSM.
Stig Danielsen oplyste, at Intersport, Lars Erik Andersen, evt. vil lave et Åbent Hus arrangement for
FSMs medlemmer, hvor man kan få 20 % på ikke nedsatte varer. Har det interesse?
Der var ikke umiddelbart interesse, så der arbejdes ikke videre med det. Stig Danielsen giver
Intersport besked.
Bjarne Ravn havde en bøn til kommunikationen i klubben. Mener klubbens hjemmeside er for
besværlig at finde noget på og kan gøres bedre. Der er også aktivitet på Facebook. Mener al
information skal flyttes til klubsiden.
Hanne Bøgholm Hansen ønsker forslaget konkretiseret. Bjarne Ravn villig til at deltage i en
arbejdsgruppe om hjemmesiden.
Stig Danielsen oplyste, at cykelafdelingen har et forum opdelt i kategorier. Der kan foregå en dialog
mellem medlemmerne. Svend Lyngsø har været med til at lave den. Mener ikke, det kan overføres
til hjemmesiden.
Hanne Bøgholm Hansen: Hjemmesiden fungerer udmærket for gåmotions vedkommende. Måske
fordi, vi har andre behov end de andre afdelinger.
Alan Winther-Jørgensen ønskede, det blev nemmere for hvem som helst at komme ind i de fora.
Der kan også laves fora for løb.
Det skal undersøges, hvordan hjemmesiden kan bruges mere aktivt. Få fat i personer, som kan løse
opgaven.
Anders Schmidt mente, det er vigtigt, at kommunikationen fungerer på hjemmesiden.
Kommunikationen i hverdagen er vigtig.
Carsten Jørgensen mente, at de, som er interesserede, vel kan komme ind.
Freddy Johansen mente, der kan skaffes penge til forbedring af hjemmesiden. Vi skal have Sydfyns
bedste hjemmeside.
Alan Winther-Jørgensen: Lad Bjarne Ravn gå i gang, inden vi går ud i byen.
Bjarne Ravn: Det behøver ikke koste en masse, der skal ses på behovet i de enkelte afdelinger.
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Freddy Johansen: Bestyrelsen vil sørge for, at der etableres et udvalg til forbedring af hjemmesiden.
Måske behøver vi hjælp ude fra til opgaven.
Mødet hævet kl. 20.35, hvorefter der var ost og vin til de fremmødte.

Side 4 af 4

