Formandens beretning 2016.

Et interessant år er gået og med i hvert fald for mit vedkommende med masser af spændende
opgaver. Der er bl.a. arbejdet med Facebook, ny hjemmeside, nyt klubhus og FMCT. I FMCT er der
indkøbt et nyt tidstagningssystem som erstatning for det gamle, der var af ældre dato og ikke var
stabilt mere. Herudover kunne det ikke repareres.
Vi har en god stabil klub, som tilbyder en bred vifte af tilbud til vores medlemmer. Ud over vores
almindelige tilbud har vi haft mulighed for at deltage i svømning og crossgym. Alt dette får vi for
mig at se til en utrolig favorabel pris.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle dem, der giver en hånd med for at få vores fantastiske
klub til at fungere i hverdagen. Alle dem som gør et arbejde i udvalgene, vores trænere, MTB sporbyggere, dem der giver en hånd med ved vedligeholdelsen af vores klubhus, dem som hjælper til
ved vores forskellige arrangementer og dem som hjælper på anden vis, en STOR tak til jer alle.
Uden jer var der ingen klub, som den vi kender i dag. Så bliv endelig ved med at hjælpe, så vi også i
fremtiden kan blive ved med at have en så alsidig klub, som vi har.
Der er i årets løb arbejdet med vores kommunikationsplatforme eller den del af dem, som er
Facebook og hjemmesiden.
Klubben har fået en Facebook side ”FSM Faaborg Ski og Motionsklub” og en stribe Facebook
grupper ”FSM Gå”, ”FSM Ski”, ”FSM Løb”, ”FSM MTB”, ”FSM Landevejscykling” og ”FSM Triatlon”
Det er tanken, at ”FSM Faaborg Ski og Motionsklub” skal være en side for hele klubben og vores
ansigt udadtil dvs. her kan lægges ting op som omhandler hele klubben. Striben af grupperne er
tænkt som et sted, hvor FSMs medlemmer skriver sammen om træning osv. Jeg har hørt, at der
har været en del snak om, hvorvidt man følte sig sikker på at bruge gruppen til opslag, når det var
en åben gruppe for så kan alle se, hvad der står. Derfor vil jeg lige nævne, at om grupperne skal
være åbne eller lukkede er op til de enkelte udvalg. Det vigtige for mig er, at medlemmerne er
trygge ved at bruge grupperne.
Der mangler en til at stå for Facebook siden som omhandler hele klubben. Hvis du sidder og er en
stabil Facebook bruger og gerne vil give en hånd med, vil vi i bestyrelsen gerne høre fra dig så
hurtigt som muligt, så vi kan få en aktiv siden.
Der er lavet en del arbejde med den nye hjemmeside. Arbejdet har gået på at fastlægge, hvilke
behov vi har som klub, og hvordan siden bedst bliver lavet. Da jeg ikke har kendskab til dette er
der andre, som har arbejdet med det, og det er meget tæt på, at vi få sat projektet i luften, så vi
forhåbentlig kan få en mere bruger venlig hjemmeside inden længe.

Der er nogen, der har talt om, at der en gang om året, at holde en klubfest for alle klubbens
medlemmer med påhæng. Dette kunne efter min mening passende være om foråret. Det skulle
være et sted f.eks. et forsamlingshus, hvor der kunne være plads til god mad og dans. Sidder der
nogen, som kunne tænke sig at være med i et festudvalg, så hører vi i bestyrelsen gerne fra dig.
Jeg har som en del allerede ved valgt ikke at ville genopstille ved generalforsamling. Der skal
derfor findes en ny formand. Jeg kan garantere for, at det er et spændende job og ikke så
tidskrævende, som jeg har hørt flere frygter. Sidder du og tænk, at det kunne være noget for dig så
kom frem og kontakt bestyrelsen.
Jeg ønsker jer alle et godt 2017. Må I nå jeres mål, hvad end de måtte være.

Venlig hilsen Alan

