
Referat af FSMs generalforsamling den 26. februar 2019.  

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 Hansen og Morten Mortensen, som blev valgt.  

Ad 3. Formandens beretning.  

Michael Horn gennemgik sin årsberetning for 2018. 
Beretningen blev godkendt. Den ligger på klubbens hjemmeside som bilag til dagsordenen.  

Ad 4. 

Repræsentanter fra cykling-, løb-, gå- og skiafdelingen gennemgik hovedtrækkene af deres årsberetninger 
for 2018.  Der var ingen repræsentanter fra triatlonafdelingen. Årsberetningerne ligger på klubbens 
hjemmeside som bilag til dagsordenen.  

Ad 5. Godkendelse af revideret regnskab for 2018.  

Kasserer Kell Lauritsen uddelte og gennemgik regnskabet. Resultatet var bedre end forventet. 

Regnskabet blev godkendt.  

Ad 6. Budget for igangværende regnskabsår 2019.  

Kasserer Kell Lauritsen gennemgik klubbens budget for 2019.  

Forretningsudvalget blev bedt om at forklare, hvad den store formue skal bruges til, samt at fremlægge en 
plan for fremtiden.  

Ligeså var der en opfordring til at lave en plan for udarbejdelse af budgetansøgning for alle afdelinger, og 
hvad den skal indeholde. Hvilke kriterier er afgørende for en fordeling af klubbens penge. 

Budgettet blev godkendt.  

Ad 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.  

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

Ad 8. Behandling af indkomne forslag.  

Forretningsudvalget har fremsat forslag om nedlæggelse af Triafdelingen.  

Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning.  



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

Formand: Bestyrelsen foreslår valg af Michael Horn  
Sekretær: Bestyrelsen foreslår valg af Henning Carlsen.  

Begge blev valgt.  

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

Bestyrelsen foreslår valg af Else Stenner Rasmussen, som blev valgt.  

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

Bestyrelsen foreslår valg af Gitte Clausen som blev valgt.  

Ad 12. Valg af revisorsuppleant for 1 år.  

Bestyrelsen foreslår valg af Freddy Johansen, som blev valgt.  

Ad 13. Evt.  

Michael Horn uddelte 2 pokaler: 
Aktivitetspokalen gik til Thomas Greve for hans oprettelse af og arbejde med MTB-børn 

Fiduspokalen gik til Torben Toft-Nielsen for hans måde at få sponsorgaver på. 

Kell fortalte udførligt om planerne for det kommende Aktivitetscenter Gåsebjergsand og Persondataloven. 

 

Alan takkede for god ro og orden. Mødet hævet ca. kl. 21.  

 

Alan Winther-Jørgensen, dirigent  _______________________________ 

 

Kirsten Andersen, referent ________________________________________ 

 


