19-05-2021 FSM Bestyrelsesmøde
Tilstede:
Michael Horn
Kirsten Andersen
Inger Winther
Preben Larsen
Torben Nielsen
Henning Carlsen – Referent

Punkter fra sidste møde:
1. Åbning af klubhus, vi følger løbende med i udviklingen med corona, FU holder løbende hjemmesiden
opdateret.
Der har været en stoppet bruser i kvindernes omklædningsrum, Kirsten vil undersøge, vi har kontakt til en
VVs der hedder Leif.
2. Generalforsamlingen vil blive afholdt 14 juni kl 18 på Svanninge Sognegård. Tilmelding senest 04 juni,
indbydelse sendes senest 31 maj.
3. Gennemgang af regnskab til fremlæggelse 14 juni.
4. Løbeklub, Torben har aftale med sponsorer til kommnede løb.
5. Henning Jensen har sagt ja tak til at være revisor, Stig Daniuelsen har sagt ja til at være dirigent.
Følgene løb bliver afholdt i foråret:
20-06 Ekstrem løb
28-5 til 13-06 Power Cup
27-05 til 06-06 Fyn Cykler Sammen 11 dages brag af en cykelfest,
06-06 Fyn Cykler Sammen sidste dag Cykelkonkurrence i Odense

Ting vi skal have klar til generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmer leveres skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen
Dirigent Stig Danielsen
Revisor Henning Jensen
Revisor suppleant vælges
Else Stenner suppleant til bestyrelsen

Valg af stemmetællere, vi tager bare 1 person fra hvert bord.
Svanninge Sognegård oplyses om antal tilmeldte senest 4 juni
Indkaldelse med dagsorden - Henning Carlsen; sendes til FU først
Forslag til ændring af vedtægter med bestyrelsens holdning og begrundelse for ændringerne
Forslag til nye medlemmer i bestyrelse Formand Michael Horn ønsker ikke at fortsætte, sekretær er klar til
genvalg.
Ny formand findes mens generalforsamlingen foregår
Kandidat til næstformandsposten
FSM hjemmeside opdateres så alle bilag til bestyrelsesmødet er tilgængelige. Preben kontakter Kell
Æresmedlem Helge Paustian inviteres, der skaffes et billede til ophængning.
Fidus og aktivitetspokal uddeles ikke i år.

Skismøren deadline uge 23. Håber vi kan få referat fra generalforsamling med.
Sporbyggerne vil gerne med i FSM, Lars Simonsen og Niels Knudsen er kontaktpersoner i sporbyggerne.
Da sporbyggerne har en træneruddannelse vil de gerne tilknyttes FSM, det viol være til gavn for alle.
Vi har fået oplyst at Middelfart Sparekasse ikke kræver gebyr fra foreninger.

Corona og aktiviteter:
Nøste ændring er 21 maj, Michael Horn checker med Helle vedr. nye regler.

Maling af klubhus:
Vi aftalte at give nogle gode øl til Freddy Johansen og Poul Frederiksen for det gode initiativ med at få malet
klubhuset.
Michael skriver kort og Preben køber ind.

Nye bænke:
Vi kunne godt trænge til nye bænke udvendig på klubhuset ved indgang til omklædning.

Hilsen Henning

