
Referat fra generalforsamling torsdag den 26. februar 2015 klokken 19.00 i klubhuset 

Fremmødte: over 60  

1.  Valg af dirigent. 

     Bestyrelsen foreslog Stig Danielsen, som blev valgt. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere. 
    Bestyrelsen foreslog Morten Mortensen og Mogens Buch Hansen, som blev valgt. 
 

3. Formandens beretning. 

     Freddy Johansen orienterede. Der er indgået en aftale med kommunen om driften af huset.  Der er    

     kommet en ny afdeling i klubben i 2014: triatlon. Stort triatlonstævne i 2015. Som noget nyt et arran- 

     gement for frivillige medhjælpere.  

     Formandens beretning blev godkendt og kan ses på hjemmesiden. 

 

4. Udvalgenes beretning. 

    Cykling. Peter Vestergaard orienterede. Cykelafdelingens beretning kan ses på hjemmesiden. 

    Løb. Erik Breum Andersen 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.  

    Triatlon. Claus Lobdrup orienterede. Triatlonafdelingens beretning kan ses på hjemmesiden.  

 

5. Godkendelse af revideret regnskab. Kell Lauritsen uddelte regnskab og budget og orienterede.  

    Godkendt.  

    Regnskab for 2014 og budget for 2015 kan ses på hjemmesiden. 

 

6. Budget for igangværende regnskabsår. Kell Lauritsen redegjorde for budgettet, som blev godkendt. 

    Kell fortalte om diverse overvejelser vedr. et evt. nyt klubhus. Møder med Naturstyrelsen og kommunen. 

    Placering, flere brugere m.m. Mødedeltagerne foretager en inspirationstur til andre steder. Faaborg 

    Orienteringsklub er ikke økonomisk medspiller i forhold til projektet.  

 

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.  

    Godkendt uændret kontingent.   

 

8. Behandling af indkomne forslag. 

    Carsten Jørgensen foreslog, at FSM køber 5 cykelkufferter i hårdt materiale til brug for ferieture. 

    Bestyrelsen har set, at de koster 2.000 – 5.000 kr. stykket og vejer over 10 kg. De kan lejes for 100-500  

    kr. pr. uge fx i lufthavne. 

    Nogle klubber har lavet aftale med cykelhandlere om en særlig lejerabatpris. 

    Bestyrelsen foreslog, at cykeludvalget vurderer behovet for cykelkufferter, antal og udlejningsperiode            

    samt alternative løsninger. Når vurderingen er afsluttet, vil bestyrelsen tage stilling til spørgsmålet. 



    Stig Danielsen mente, det er lettere at leje cykel, hvor man kommer frem.  

    Susanne Danielsen oplyste, at der kun er plads til 1 cykelkuffert i en bil.  

    Hanne Bøgholm Hansen: Hvor gør man af kufferten, når man når frem? 

    Mogens Kim Johansen har en kuffert med plads til 2 cykler stående. Den fylder meget. Hvor 

    skal klubben have 5 kufferter stående? 

    Vi kan lade spørgsmålet gå videre til cykelafdelingen og TRIafdelingen eller stemme om det.  

    Freddy oplyser, de kan købes til ca. 1.000 kr. Freddy mener ikke, der skal stemmes nu.  

    Hvor stort er behovet for cykelkufferter? TRI-cyklen er speciel, men tit cykles der på racercykler.  

    Mogens Kim Johansen: Med den gode økonomi skal forslaget ikke bare afvises.  

    Alan Winther-Jørgensen: Hvis der købes kufferter, skal det være en god kvalitet. 

    Aftalt at cykelafdelingen og triatlonafdelingen undersøger behovet og vender tilbage til bestyrelsen med  

    et forslag. 

 

9. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I ulige år formand og sekretær. 

     Bestyrelsen foreslog næstformand Alan Winther-Jørgensen valgt som formand, da Freddy Johansen ikke       

     ønsker genvalg.  

     Alan Winther-Jørgensen valgt. 

     Genvalg af Bente Rosenkjær. Godkendt. 

     Da Alan blev valgt som formand, foreslog bestyrelsen MajAnn Risum Andersen valgt som næstformand.  

     MajAnn Risum Andersen valgt. 

 

10. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år. 

       Bestyrelsen foreslog genvalg af Carsten Seiring. 

       Carsten Seiring genvalgt. 

 

11.  Valg af 1 revisor for 2 år, idet der skal være 2 revisorer. 

     Bestyrelsen foreslog genvalg af Erik Kruse.  

     Erik Kruse genvalgt. 

 

12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 

     Bestyrelsen foreslog genvalg af Poul Erik Pedersen.  

     Poul Erik Pedersen genvalgt. 

 

13.  Eventuelt. 

     Lars Erik: Skal vi købe nogle telte i steder for at låne sparekassens. Det foreslås i stedet at finde en 

     person, som vil hente og aflevere sparekassens telte.  I sponsoraftalen med Sparekassen Fyn står, at vi  

     skal bruge deres logo. Måske et opbevaringsproblem, hvis vi køber vores egne telte.  Freddy Johansen     

     knyttede et par bemærkninger til et evt. nyt klubhus.  Kommunen er positiv, Skov- og Naturstyrelsen  

     er positiv, beliggenhed er foreslået. Det bliver et modulbyggeri, et modul der hedder FSM, et modul  

     der hedder FOK og et modul hedder ”andre”. Der bliver sandsynligvis en førstesal, så  det ikke bliver så  

     trangt. Ved siden af skovrider Strandgaard i Sollerup ligger et stort fint sort hus i 2 etager. Prøv at køre  

     forbi, et kommende klubhus kunne blive i samme stil.  



      Tidtagningssystem FMCT er ejet af Kæden, Pedaltramp, Ringe Svømmeklub og FSM. Der er sat      

      stuktur på, så der er ekspertise til rådighed. Det lejes ud. Henvendelse til Kell Lauritsen. 

 

       Freddy Johansen uddelte pokaler. Formanden bestemmer, hvem der skal have den og begrunder det.  

       Aktivitetspokalen gik til Hanne Bøgholm Hansen for hendes store indsats i gåafdelingen. Hun er altid på  

       forkant med opgaver, information,  referater og gode fotos på hjemmesiden. Ting som skal ordnes  

       eller laves, er hun også altid opmærksom på.   

       Fiduspokalen gik til Alan Winther-Jørgensen for hans store sociale engagement i alle afdelinger  i  

       forbindelse med  arrangementer. Det ligger ham på sinde, at alle trives i klubben. Hans motto er: Lidt  

       fest  og farver skal der være plads til. 

 

       Ordstyreren takkede for god ro og orden og overdrog ordet til Kell Lauritsen.  

       Kell Lauritsen takkede Freddy Johansen for hans 11 år som formand. Han har altid vist et stort  

       engagement, har været bestyrelsesmedlem i klubben i over 20 år. Du har et stort lokalkendskab, som 

       vi har nydt godt af. Dejligt at du stadig stiller dig til rådighed for klubben. Overrakte vin og foreslog at  

       udnævne Freddy til æresmedlem, hvis ingen protesterede. Det blev godkendt.  

       Freddy takkede og lovede stadig at deltage aktivt i klubben og begrundede, hvorfor han ønskede at  

       stoppe som formand og overlade pladsen til en yngre. 

 

       Mødet hævet kl. 20.20, hvorefter der var ost og vin til de fremmødte.  

  

      

 

 

 


