Referat af FSMs generalforsamling den 25. februar 2020.
Omkring 40 medlemmer deltog i generalforsamlingen og det efterfølgende traktement.
Ad 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Hanne Bøgholm Hansen, 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 2019. Beretningen blev godkendt.
Formandens årsberetning ligger på klubbens hjemmeside som bilag til dagsordenen.
Ad 4.
Repræsentanter fra cykling-, løb-, gå- og skiafdelingen gennemgik hovedtrækkene af deres årsberetninger
for 2019.
Årsberetningerne ligger på klubbens hjemmeside som bilag til dagsordenen.
I forbindelse med oprettelse af et sporlaug i Svanninge Bakker, Bjerge, Pipstorn, Sollerup med mere blev
der spurgt, om medlemmer af FSM nu skal betale for at cykle på de af sporlauget anlagte spor.
Vi forventer at sporene bliver gratis for alle, da disse spor er anlagt for at tiltrække turister til området; men
ja - vi kan i værste fald komme til at betale for at bruge sporene.
Ad 5. Godkendelse af revideret regnskab for 2019.
Kasserer Kell Lauritsen uddelte og gennemgik regnskabet. Resultatet var som forventet.
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen blev spurgt vedrørende de 100.000 DKK, som er afsat til det nye aktivitetshus; spørgsmålet var
om de andre brugere af aktivitetshuset også bidrager med et lignende beløb. Bestyrelsen har kontakt til
orienteringsklubben, som også afsætter lignende beløb.
Ad 6. Budget for igangværende regnskabsår 2020.
Kasserer Kell Lauritsen gennemgik klubbens budget for 2020.
Budgettet blev godkendt.
Ad 7. Fastsættelse af kontingent for 2020.
Kontingentet forbliver uændret.
Ad 8. Behandling af indkomne forslag.
Forretningsudvalget ønsker at udvide antal medlemmer fra 4 til 5, i den forbindelse skal der rettes i §4 samt
i §9. Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Ad 9. Valg af medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I år næstformand, kasserer og 1
medlem.
Næstformand: Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen
Kasserer: Bestyrelsen foreslår Preben Larsen
Medlem: Bestyrelsen foreslår Bente Aalund
Alle 3 blev godkendt af forsamlingen.
Ad 10. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år.
Bestyrelsen foreslår Else Stenner Rasmussen.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.
Ad 11. Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
Bestyrelsen foreslår Bodil Hedeager Aalund (2 år) og Torben Toft-Nielsen (1 år).
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.
Ad 12. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
Bestyrelsen foreslår valg af Freddy Johansen, som blev genvalgt.
Ad 13. Evt.
Michael Horn uddelte 2 pokaler:
Aktivitetspokalen gik til Inger Winther for hendes store arbejde i gå-afdelingen.
Fiduspokalen gik til Kurt Jeppesen for hans gode arbejde i løbeafdelingen.
Spørgsmål under eventuelt:
Skal Skismøren digitaliseres?
Svar: Vi bruger mange penge til at få trykt medlemsbladet Skismøren. I budgettet 2020 er der afsat 31.000
kr., nogle af de penge kan vi spare og bruge et andet sted. Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet og
træffer herefter en beslutning.
Hvad skal en ansøgning om midler til en fælles aktivitet indeholde for at komme i betragtning til at få andel
de 50.000 kr., som er afsat på budgettet til afdelingernes fælles aktiviteter?:
Svar: Forretningsudvalget ønsker følgende oplyst:
Aktivitetens formål; Hvem deltager; Hvad går aktiviteten ud på; Hvor stort beløb ansøges der, er der
egenbetaling til aktiviteten og endelig, hvem er arrangør og budgetansvarlig.
Til slut takkede formanden for Kells store indsats som kasserer i klubben.
Hanne takkede for god ro og orden. Mødet hævet ca. kl. 21.

Hanne Bøgholm Hansen, dirigent _______________________________
Henning Carlsen, referent ________________________________________

