
 

19 Maj 2022 

Referat af bestyrelsesmøde i FSM d. 18 maj 2022 

Tilstede: Henning Carlsen (formand), Flemming Roesbjerg, (næstformand) Preben 

Larsen (kasserer), Morten Holm (suppleant), Freddy Johansen, Ski, Torben Toft-

Nielsen (løb) 

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2. Conventus,  

Booke flere moduler til selvstudie, hvem har adgang til hvad? 

Vi booker ind når modul 1 af 5 kommer op. 

Der er i alt 44 tilmeldte på Conventus, der er alle udvalgsmedlemmer, alle trænere, 

alle bestyrelsesmedlemmer. De nævnte er som minimum med adgang som brugere. 

Morten vil gerne være med som superbruger på Conventus.  

3. Løbetrøjer til Alpeløbet 

I anledning af 50 året for Alpeløbet har løbeafdelingen indkøbt 300 løbetrøjer, 

bestyrelsen godkender budget for Alpeløbet, løbeafdelingen kan søge refusion da 

FSM vil dække eventuelt underskud.   

4. Rekruttering af nye medlemmer, vi blev enige om at vente til efter sommerferien 

med at lave åbent hus kampagne i FSM. Hver afdeling skal have tid til at forberede 

events I forbindelse med åbent hus og annoncering i Det Rigtige Faaborg 

5. MTB trænere studietur. 

Vi blev enige om at give et tilskud på i alt 12000 kr til MTB trænernes tur som tak for 

den store indsats de har ydet. 

6. Festudvalget har et arrangement klar, bestyrelsen opfordrer til at der snarest 

udsendes en indbydelse, da mange har en travl kalender i efteråret. 

 



7. Refusion af kørselsudgifter. 

Bestyrelsen godkender at rimelige kørselsudgifter refunderes efter statens regler,  

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil: 

År For de første 20.000 km 
Sats for kørsel over 20.000 

km 

2022 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km 

 

8. Eventuelt 

Faaborg Samlede Idrætsforeninger 

Henning er med i bestyrelsen for FSI, vi arbejder for at Faaborg Kommune genoptager 

Åben Skole, et program hvor skolebørn får en månedlig Idrætsdag her får de mulighed 

for at prøve forskellige former for motion, blandt andet i FSM. Vi har en timeløn på 

200 kr stillet  i udsigt til instruktører. 

Outdoor Sydfyn, mandag skal Rico have en henvendelse, vi vil fra FSM kræve at der 

er rimelig tilmelding, ellers vil  FSM ikke stå klar med hjælpere. 

Flemming vil ringe mandag. 

Cykelafdelingen, vi (Henning og Flemming) vil tage en snak med cykleudvalget om 

hvordan cykelafdelingen og MTB folkene skal organiseres. Der er efter bestyrelsens 

mening ikke sammenhæng mellem racer og MTB. Cykelafdelingen har ikke opdateret 

FSM hjemmeside i 2022.  

Logo Skal vi have et nyt logo Faaborg Motion med underafdelinger  

Faaborg Gå  

Faaborg Cykel 

Faaborg MTB  

Faaborg Løbe  

Faaborg Ski  

På den måde kan vi blive mere synlige, MTB afdelingen bliver skilt ud fra 

cykelafdelingen. 



Sponsorer Sponsorernes bannere flyttes til forsiden så de bliver mere synlige. 

9.  Møde med MTB instruktører 

 3 instruktører mødte op, Sarah Töpperwein, Jacob Pløger, Jonathan Olsen 

Vi drøftede de 6 måneder som er gået med træning I Bike Park og på sporene. 

Der har været mange i begyndelsen, men da vi ikke længere stillede cykler til rådighed 

faldt interessen kraftigt. Vi talte om at igen at give mulighed for lånecykler. 

Også her er der god grund til at vi bliver mere synlige, vi opfordrede MTB 

instruktørerne til at organisere sig med en talsperson som refererer til bestyrelsen. 

Bestyrelsen fortalte at den er parat til at yde støtte til studietur / videreuddannelse, i 

alt 1000 kr per person. 

 


