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Referat af FSMs generalforsamling den 27. februar 2018.  

Omkring 35 medlemmer deltog i generalforsamlingen og det efterfølgende traktement.  

 

Ad 1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslår Alan Winther-Jørgensen, som blev valgt. 

Ad 2. Valg af to stemmetællere. 

Bestyrelsen foreslår Mogens Buch og Morten Mortensen, som blev valgt. 

Ad 3. Formandens beretning.  

Michael Horn gennemgik sin årsberetning for 2017. 

Beretningen blev godkendt. Den ligger på klubbens hjemmeside som bilag til dagsordenen.  

Ad 4. Udvalgenes beretning. 

Repræsentanter fra løb-, gå- og skiafdelingen gennemgik hovedtrækkene af deres årsberetninger for 2017. 

Ingen fra cykelafdelingen ønskede ordet. Der var ingen repræsentanter fra triatlonafdelingen. 

Årsberetningerne ligger på klubbens hjemmeside som bilag til dagsordenen.  

Ad 5. Godkendelse af revideret regnskab for 2017. 

Kasserer Kell Lauritsen uddelte og gennemgik regnskabet for 2017. 

Regnskabet blev godkendt.  

Ad 6. Budget for igangværende regnskabsår.  

Kasserer Kell Lauritsen gennemgik klubbens budget for 2018. Gjorde opmærksom på, at sponsoraftalerne 

med Intersport og Sparekassen Fyn er udløbet. I 2018 har Sparekassen Fyn givet et tilskud på 5.000 kr. 

Redegjorde for problematikker i forhold til MTB-spor. Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune 

overvejer sagen.  

Stig Danielsen spurgte, om man søger andre banker eller sponsorer, når Sparekassen har opsagt 

sponsoraftalen? 

Michael Horn oplyste, at det er en udfordring at skaffe sponsorer. Man er velkommen til at henvende sig 

med idéer.  

Freddy Johansen sagde, at forretningsudvalget sørger for, at der bliver nedsat et sponsorudvalg,  

Michael Horn spurgte, som nogen var interesseret. Ingen meldte sig.  
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Det sættes på hjemmesiden, at der søges personer til et sponsorudvalg. Arbejdet skal koordineres med 

cykeludvalget, der har sponsorer på cykeltøjet. 

Budgettet blev godkendt. 

Ad 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 

Det besluttedes, at fastholde kontingentet for 2019 på samme niveau, som det har ligget på siden 2010. 

Der holdes dog øje med udviklingen i klubbens økonomi. 

Ad 8. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag om en årsfest i oktober måned for alle klubbens medlemmer. Forslaget er underskrevet af 26 

medlemmer.  

Forretningsudvalget forudsætter, at der nedsættes et festudvalg til at stå for festen, hvis forslaget 

vedtages. 

Mogens Kim Johansen gjorde opmærksom på, at der skal være en egenbetaling. Spurgte om der er afsat 

midler. Det er der ikke. 

Annette Møller sagde, der skal lejes et forsamlingshus eller lignende. 

Stig Danielsen mente, at forslagsstillerne må have gjort sig nogle tanker. 

Ved håndsoprækning blev der stemt, om der skal holdes en fest. Overvejende flertal for at holde en fest. 

Forslagsstillerne nedsætter et festudvalg, som henvender sig til forretningsudvalget med planerne og 

sørger for afviklingen.  

Ad 9. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I år næstformand og kasserer. 

Næstformand: Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Andersen.  

Kasserer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Kell Lauritsen.  

Kell Lauritsen gjorde opmærksom på, at han har været kasserer i 8 år. Er villig til genvalg, men når de 2 år er 

gået, stopper han. Kell ridsede opgaverne som kasserer op. Han er villig til at sætte en ny ind i opgaverne, 

gerne inden periodens udløb. Han stopper som redaktør af hjemmesiden 1. oktober 2018.  

Begge blev genvalgt. 

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Jensen, som blev valgt.  

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Schmidt, som blev valgt.  
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Ad 12. Valg af revisorsuppleant for 1 år. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Freddy Johansen, som blev valgt.  

Ad 13. Evt.  

Thomas Greve fra cykeludvalget henviste til Skovens Dag den 6. maj 2018, hvor der er en masse aktiviteter i 

Pipstorn Skoven. MTB cykler, der bygges spor mm. En familiedag for hele klubben, som der bør sluttes op 

om. Fin lejlighed til at vise ansigt udadtil. Museet er med og kommer og fortæller om skoven. Der er en 

yogalærer, som vil lave noget udendørs yoga. Radioen skal være med. Det kan blive en god familiedag for 

klubben.  

Michael Horn uddelte 2 pokaler: 

Aktivitetspokalen gik til Freddy Johansen for hans utrættelige arbejde for klubben. 

Fiduspokalen gik til Leif Kristensen for hans indsats med vedligeholdelse af fyr, vvs-arbejde og andre 

praktiske opgaver. 

 

Alan takkede for god ro og orden. 

Mødet hævet kl. 20.10. 

 

 

Alan Winther-Jørgensen, dirigent 

 

 

Bente Rosenkjær, sekretær 

 

 


