28. februar 2017. HBH

Referat af FSMs generalforsamling den 28. februar 2017
Omkring 45 medlemmer deltog i generalforsamlingen og det efterfølgende traktement.
Ad 1. Valg af dirigent.
Stig Danielsen blev valgt.
Ad 2. Valg af to stemmetællere.
Mogens Buch og Morten Mortensen blev valgt.
Ad 3. Formandens beretning.
Alan Winther Jørgensen gennemgik hovedtrækkene i FSMs årsberetning for 2016.
Han fremhævede to ud af mange tiltag i klubben i år. Det ene var arbejdet med en ny
hjemmeside. Der arbejdes med to løsningsmodeller, men det har endnu ikke været
muligt at finde medlemmer, som har tid og lyst til at påtage sig at føre en af løsningerne
ud i livet.
Det andet var, at der i 2016 blev oprettet en face-book side for hele FSM og en for hver
enkelt afdeling.
Beretningen blev godkendt. Den ligger på klubbens hjemmeside som bilag til
dagsordenen.
Ad 4. Udvalgenes beretning.
Repræsentanter fra cykel-, løb- og gå-afdelingen gennemgik hovedtrækkende af deres
årsberetninger for 2016. Årsberetningerne med undtagelse af skiafdelingens ligger på
klubbens hjemmeside som bilag til dagsordenen.
Freddy Johansen gav en mundtlig redegørelse for Skiafdelingens aktiviteter i 2016.
Hovedpunkterne var:









Ingen sne i Svanninge Bakker i 2016.
Tre medlemmer af skiafdelingen havde deltaget i Danmarksmesterskaberne i
skiløb, der blev holdt på Kvitaavant i Rjukan i Norge. Marion Bald Rasmussen
og Dorthe Rønning havde vundet guld-, sølv- og bronzemedaljer i flere
discipliner, mens Freddy selv havde fået flere 4. pladser.
Gunnar, Torben og Jørgen havde arrangeret årets alpine skitur til Zell am Ziller
i Østrig. Den foregik i uge 7, hvor 50 medlemmer løb områdets pister tynde.
Jacob Maar havde deltaget i Vasaloppet og løbet de 90 km langrend i den flotte
tid 8 timer og 45 minutter.
Indenfor rulleski har medlemmer deltaget i Vest Cuppen, som består af ti løb.
Første og sidste løb foregik i Faaborg, de øvrige rundt omkring i Vestdanmark.
Løbet i den nyåbnede Skipark Vesterhavet ved Blåvand havde været en særlig
god oplevelse gennem et kupperet landskab i smukt vejr.
Skiudvalg 2017: Formand Freddy Johansen, alpinski Jørgen Christoffersen og
rulleski Marion Bald.
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Triudvalget var ikke repræsenteret på generalforsamlingen. Udvalgets årsberetning
ligger på klubbens hjemmeside som bilag til dagsordenen.
Ad 5. Godkendelse af revideret regnskab.
Klubbens kasserer, Kell Lauritsen, gav en grundig gennemgang af klubbens
årsregnskab for 2016. Selv om året gav et lille overskud, er det bekymrende, at antallet
af deltagere i og indtægterne fra stævner falder fra år til år. Desuden havde der efter
flere års fremgang været et beskedent fald i medlemstallet.
Nogle medlemmer er enkeltpersoner, andre får familierabat eller ungdomsrabat.
Klubbens gennemsnitlige indtægt per medlem er 275 kr. En del af klubbens indtægter
går til drift af klubhus og andre fællesudgifter. En anden del går tilbage til
afdelingerne. Løb havde brugt 136 kr., gang 80 kr., cykling 142 kr. og ski 238 kr. per
medlem og bidrager dermed til de fælles driftsomkostninger. Tri havde brugt 450 kr.
per medlem og dermed brugt af de fælles driftsomkostninger.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 6. Budget for igangværende regnskabsår.
Klubbens kasserer, Kell Lauritsen, gennemgik klubbens budget for 2017.
Løb har budgetteret med 64 kr., gang 109 kr., cykling 142 kr. per medlem og bidrager
dermed til de fælles driftsomkostninger. Ski har budgetteret med 352 kr. og tri 333 kr.
per medlem og bruger dermed af de fælles driftsomkostninger.
Klubben har en egenkapital på godt 400.000 kr. Det besluttedes at bruge 40.000 kr. af
egenkapitalen, henholdsvis 20.000 kr. til ny hjemmeside og 20.000 kr. hjælp til tegning
af en teknikbane til mountainbike.
Budgettet blev godkendt.
Ad 7. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.
Det besluttedes at fastholde kontingentet for 2018 på samme niveau, som det har ligget
på siden 2010. Der skal dog holdes nøje øje med udviklingen i klubbens økonomi.
Ad 8. Behandling af indkomne forslag.
Forslag om gymnastik.
Henning Jensens forslag om genindførelse af vintergymnastik som en aktivitet på tværs
af klubbens afdelinger blev drøftet og skrinlagt.
Der var enighed om, at det er en god idé med aktiviteter på tværs af afdelingerne. Der
var usikkerhed om hvilken type gymnastik og hvilke tidspunkter, som vil kunne tiltrække
medlemmer fra samtlige afdelinger, idet medlemmerne er meget forskellige med hensyn
til ambitioner, træningstilstand, alder og køn. Alt i alt nåede vi frem til, at 6 stemte for
at arbejde videre med oprettelse af vintergymnastik, og 10 stemte imod. Flertallet
undlod at stemme.
Ad 9. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen.
Som optakt til valget redegjorde Kell Lauritsen for bestyrelsens og afdelingernes
opgaver.
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Formand
Bestyrelsen har forespurgt adskillige, men ingen ønskede at stille op som kandidat til
formandsposten. Der var heller ingen af de fremmødte, som ville stille op. Bestyrelsen
indkalder til ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
Sekretær
Bente Rosenkjær blev genvalgt som sekretær.
Næstformand
Kirsten Andersen nyvalgtes som næstformand for et år. Hun afløser MayAnn Risom
Andersen, der har valgt at stoppe 1 år før tid.
Ad 10. Valg af en suppleant til forretningsudvalget for 1 år.
Henning Jensen meddelte, at han ikke ønskede genvalg, så længe der ikke var fundet en
formand. Punktet tages op på den ekstraordinære generalforsamling.
Ad 11. Valg af 1 revisor for 2 år.
Erik Kruse blev genvalgt.
Ad 12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
Freddy Johansen blev nyvalgt.
Ad 13. Eventuelt.








Kell Lauritsen orienterede om status på Aktivitetscenter Gåsebjergsand /nyt
klubhus. Det lød godt og spændende. Hovedpunkterne bringes i en artikel i
Skismøren nr. 1 2017.
Hanne Storm og hendes mand, som ejer jorden nord for klubhuset og ud mod
Odensevej, er kede af, at et klubmedlem - Freddy Johansen - har gjort sig skyldig
omkring naboskab ved at bede en opsynsmand fra Naturstyrelsen save et træ fri af
sporet, som klubben benytter, og som går ind over Hanne og Kurts ejendom. Det
pågældende træ ejes af Hanne og Kurt. De ønsker et godt naboskab og beder om, at
vi respekterer deres ejendomsret. Der var enighed om, at vi fremover skal færdes, så
vi ikke generer Hanne og Kurt Storm.
Bent Hast blev tildelt fiduspokalen for sit utrættelige arbejde med at vedligeholde
klubhuset.
Kell Lauritsen blev tildelt aktivitetspokalen for sit store engagement i klubben og
specielt med varetagelse af mange administrative opgaver.
Alan fik tak for sin store indsats som formand i årene 2015 og 2016.

Stig Danielsen, dirigent

Hanne Bøgholm Hansen, sekretær (vikar for Bente Rosenkjær)
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