
Referat fra FSMs generalforsamling mandag den 29. februar 2016 klokken 19.00 i 

klubhuset. 

Fremmødte: ca. 45 

1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslår Stig Danielsen, som blev valgt.  

 

2. Valg af to stemmetællere.  

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

Ved evt. afstemning stemmes ved håndsoprækning. 

 

3. Formandens beretning. 

Alan Winther-Jørgensen orienterede. Velfungerende klub og god økonomi. Takket være vores 

arrangementer. Uden dem ville vi sidste år været kommet ud med et underskud på ca. 30.000 kr. En 

gruppe arbejder på et nyt klubhus. Det fortæller Kell om senere. Der arbejdes fortsat på en ny 

hjemmeside. Vi har fået et nyt foreningssystem, hvor vi også kan maile ud til større grupper af 

mennesker i forbindelse med forskellige arrangementer. Arbejder også på at få lavet en fælles 

Facebookside, hvor vi har ligesom et livstræ i midten og kan lægge forskellige arrangementer ind, lægge 

dem ind med tidshorisont, billeder og lægge konkurrencer ud osv. 

Der har været og vil fortsat komme medlemmer på relevante træneruddannelseskurser, og der vil blive 

lavet udviklingsprogrammer for at fremtidssikre klubben. Hvis nogen har noget, de brænder for at 

sætte i gang, skal de henvende sig til det relevante udvalg eller bestyrelsen. Niels og Morten har startet 

børnemountinbike. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

4. Udvalgenes beretning. 

Cykling.  

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

Løb. 

Alan Winther-Jørgensen orienterede. Godkendt. Løbeafdelingens beretning kan ses på hjemmesiden. 

Gåmotion.  

Hanne Bøgholm Hansen orienterede. Godkendt. Gåmotions beretning kan ses på hjemmesiden. 

Skiløb.  

Freddy Johansen orienterede. Godkendt. Skiløbs beretning kan ses på hjemmesiden. 

Triatlon.  

Peter Vestergaard orienterede. Godkendt. Triatlons beretning kan ses på hjemmesiden. 

 

Kell Lauritsen orienterede om planerne for et nyt klubhus. Sommeren 2014 startede arbejde med 

huset. Første møde blev holdt i oktober 2014 med kommunen og Naturstyrelsen. Kommunen og 

Naturstyrelsen sagde, at vi ikke bare får et nyt klubhus. Det skal være for alle. Information om området, 

og spejderne skulle også med, hvis de ville. I januar måned 2016 blev holdt et møde mellem de 3 

foreninger, hvor vi fik klargjort foreningernes behov, og hvornår vi bruger huset.  



 

Der er lavet et detaljeret notat på 15 sider om det nye klubhus.  

Resume af notatet: Faaborg-Midtfyn kommune, Naturstyrelsen, Bikubenfonden, Faaborg 

Orienteringsklub, Faaborg Ski- og Motionsklub og Sund- og Alpegruppen har i fællesskab udarbejdet et 

forslag til Gåsebjergsand aktivitetscenter ved naturlegepladsen i Svanninge Bakker.  

Aktivitetscentret skal dels erstatte klubhuset og spejdernes hytter dels være åbent for brugere, som vil 

komme fast i centret. Endvidere skal det være åbent for andre brugere, børnehaver, skoler, andre 

spejdere, som måske kun ønsker at komme lejlighedsvis. Skal også være åbent for selvorganiserede 

brugere, som kan bruge det, når det passer ind i deres hverdag. Hermed menes brugere, som ikke er 

medlem af en forening.  

Aktivitetscentret skal fungere som et inspirations- og informationscenter. Budskab om benyttelse skal 

være afvejet, så både brugere og natur tilgodeses.  

Aktivitetscentret bliver på ca. 320 kvadratmeter og depotrum på ca. 180 kvadratmeter. 

Aktivitetscentret skal indeholde omklædning, herre og dame, toiletter, køkken, opholdsrum og 

depotrum, som tilgodeser alle involverede parter. Nuværende klubhus og toiletter ved Gåsebjergsand 

fjernes. Ligeledes fjernes spejdernes hytter på Mosevej.  

De 3 foreninger står for mange forskellige aktiviteter, hvilket vil medføre, at centret vil opfylde 

fremtidens behov.  

Anlægsomkostninger forventes at være 9-11 mio. kr., og der søges fondsmidler til opførelsen. Centret 

bliver ejet af Naturstyrelsen. De efterfølgende indvendige vedligeholdelsesudgifter dækkes af de faste 

brugere, mens udvendig vedligeholdelse og rengøring af de offentlige toiletter og baderum samt 

informationsfaciliteter dækkes af Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune. De faste brugere vil 

søge om kommunal støtte.  

Der finpudses stadig på notatet.  

Der anbefales også, at der kommer skovhjælpere på lokaliteten, som kendes fra andre centre. 

Tidsplanen: Notatet skal gøres færdigt. Herefter skal der hjælp til at tegne en skitse af huset. Når 

skitsen er færdig, kan arbejdet med lokalplanen begynde. Dette tager 8-12 mdr. Mens dette foregår, 

skal der skaffes fondsmidler. Så skal der bygges. Efter planen bliver huset færdigt i sommeren 2018, og 

udendørsarealerne inden for det næste halve år. 

Freddy Johansen spurgte, hvor stor opholdsstuen bliver. Kell svarede ca. 100 kvadratmeter (100 

personer) med skillerum, så der bliver to 50 kvadratmeters rum. Derud over bliver der 3 rum til 

spejderne på 15 kvadratmeter hver. Et af rummene skal kunne låses af, mens de to andre altid vil være 

åbne.  

Leif: Hvad hvis det er lejet/lånt ud. Kell: De faste foreninger har fortrinsret til de dele af huset, som de 

bruger. 

Henning Rasmussen: Hvem skal styre udlånet? Kell: Planen at én af de faste brugere og skoven skal 

styre det via et EDB-system. 

Leif Henriksen: Bliver det gamle klubhus revet ned. Kell: Ja. 

Freddy Johansen: Hvordan løser vi problemet under byggeriet. Kell: Det er jo ikke her, der bliver bygget. 

Det gamle klubhus rives først ned, når det nye står klar.  

 

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

Revisionen har bedt om ordet. Anders Schmidt henstillede, at de enkelte afdelinger holder budgettet.  



Ekstraudgifter skal ansøges hos bestyrelse eller forretningsudvalg. Opfordrer til, at afdelingerne 

registrerer deres aktiver også af hensyn til nye udvalgsmedlemmer.  

Udgifter til klubbladet og tøjkontoen og kontingentindtægter blev drøftet. Bjarne Ravn: Det ser ud til, vi 

er afhængige af arrangementer. Carsten Jørgensen: Det er næsten alle klubber. Alan sagde, at det også 

har noget at gøre med kontingentets størrelse.   

Godkendt. Regnskab for 2015 og budget for 2016 kan ses på hjemmesiden. 

 

6. Budget for igangværende regnskabsår. 

Godkendt. 

 

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2017. Godkendt. 

 

8. Behandling af indkomne forslag. 

Vedtægtens § 1: Bestyrelsen bestemmer, hvilke forbund FSM er medlem af. 

Vedtægtens § 3: Aldersgrænsen for juniorer sættes op fra 18 til 24 år.  

Der blev spurgt, om det også gælder, hvis den unge ikke længere er hjemmeboende. Det gør det. 

Godkendt. 

 

Bent Sørensen: Der står ”Følg os på Facebook, her kan du se alle de nyeste informationer”, hvorfor kun 

på Facebook? Kan man ikke lægge informationerne på hjemmesiden, så os, der ikke er på Facebook 

også kan få glæde af dem? Hvis det fylder for meget på hjemmesiden, kan man jo slette, når sidste 

salgsdato er overskredet. Alan: Nu er det blevet rettet til: ”Følg os også på Facebook”. Det vi tilstræber 

herved er, at vi gerne vil have tingene lagt ud både på hjemmesiden og på Facebook. Der skal stå det 

samme begge steder. Det er kun et link til Facebooksiden. 

 

Helene Holmstrøm: Banefordelingen i svømmehallen. Der er flere, som er kede af den nuværende 

fordeling. Det er svært at være mange og svømme rygsvømning, som mange er glade for. Og så er der 

bidragsfordelingen. Alan: 1. jan. i år er hallen gået over til Forum Faaborg fra kommunen, hvilket har 

bevirket lidt billigere og anderledes priser. Aftalen var, at Tri havde 3 baner, og ved behov kunne de 

råde over 4 baner. Nu de er blevet flere og har behov for 4 baner. Tri bruger aldrig varmtvandsbassinet, 

så for de samme penge, som de giver i dag, kan de vælge varmtvandsbassinet fra og leje resten af 

svømmehallen 2 timer om ugen. De kan så ikke gå i det varme vand. For motionssvømmernes betaling 

er der råd til enten at svømme 2 gange om ugen uden varmtvandsbasis eller 1 gang om ugen og leje 

hele svømmehallen. Kell: Priserne er ændret, så koldt- og varmtvandsbassinet er næsten lige dyre. 

Konklusionen blev, at motionisterne ønsker både koldt- og varmtvandsbassin i tiden fra kl 18 til 20 eller 

lørdag formiddag. Alan undersøger ledige tider i svømmehallen. Freddy Johansen mener stadig, vi skal 

fastholde onsdag og lørdag og så forhandle os til Triplads og motionistplads. Kell: Vi må skilles, det 

fungerer ikke. 

Tove Pedersen. Problemet ville være løst ved kun at svømme 1 gang om ugen. Alan: Samme udgifter 

pga. prisændringen.  

Det er overladt til bestyrelsen at finde en afgørelse. 

 



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

Bestyrelsen foreslår genvalg af næstformand Maj-Ann Risum Andersen og kasserer Kell Lauritsen, som 

genvalgtes. 

 

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

Bestyrelsen foreslår valg af Henning Jensen, som blev valgt. 

 

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Schmidt, som blev genvalgt. 

 

12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Erik Pedersen, som blev genvalgt.  

 

13. Eventuelt. 

Carsten Jørgensen. Vil gerne rose foreningen for den gode økonomi. Mener nogle af pengene skal 

bruges aktivt. Har tidligere ytret ønske om cykelkufferter til klubben.  

Peter Vestergaard: Det er blevet undersøgt og afvist af tri- og cykeludvalget, og der er sendt referat ud, 

hvoraf beslutningen fremgår.  

Leif Henriksen: Hvad med løb for nybegyndere? Alan: Henviste til det nye løbeudvalg, som gerne vil 

bruge kræfter på at uddanne sig, inden de skal i gang med Løb Faaborg i Gang eller Løb dig Glad. De vil 

gerne først sætte sig ind i tingene, så de er klar til at tage imod nye løbere. Derfor er der ikke nogen 

løbetræning for begyndere i år.  

 

Alan vil gerne uddele nogle pokaler. 

Aktivitetspokalen FSM har hen over 2015 rigtig fået gang i MTB-gruppen. Der er faste træningstider, 

der er udbygget spor i Svanninge Bakker, planlagt et nyt spor i Sollerup Skoven, som er påbegyndt her i 

januar, og efter aftale med kommunen er der planlagt spor i Pipstorn Skov. Som noget nyt er der også 

startet børnetræning op. Vil gerne give pokalen til en, som er meget aktiv som træner og samtidig 

meget aktiv, når der bliver repareret og bygget spor. Derfor for går pokalen i år til Bo Hørkilde 

Andersen. 

Fiduspokalen. Der er blevet talt en hel del om, hvordan man kan forebygge skader. En af de ting, som 

går igen er, at man bør variere sin træning ikke kun ved at variere sin favoritsport ved forskellig aktivitet 

osv., men ved at bringe helt andre typer træning ind i sit træningsprogram. Efter at vi har fået vores 

Triatlonafdeling, er der flere, der har fået øjnene op for dette og ser fordelene ved, at man netop i en 

klub som vores med alle vores tilbud har mulighed for at variere træningen. En af dem, som har set 

fidusen og er aktiv i triatlonafdelingen både med svømning, cykling og løb og ydermere tage Tri-

træneruddannelsen, er Jan Jakobsen, som får fiduspokalen.  

Mødet slut kl. 20.25, hvorefter der var lidt til hals og mund til de fremmødte. 

Bente Rosenkjær 


