
Referat af bestyrelsesmøde 8 februar 2021.02.08 Tilstede på Videokonference: 

Michael Horn 

Kirsten Andersen 

Preben Larsen 

Freddy Johansen 

Bente Aalund,  

Torben Toft-Nielsen 

Inger Vinther 

Henning Carlsen (referent) 

 

1. Vi valgte at udsætte generalforsamlingen indtil corona reglerne tillader at vi samles. Forhåbentlig kan vi 

afholde generalforsamling i slutningen af marts, 24 marts blev nævnt. 

2. Vedtægtsændringer, vi gennemgik Prebens forslag og blev enige om at vi får en bestyrelse med 5+4 

medlemmer. 

Derudover vil Preben ændre på ordlyden som aftalt, nyt forslag til vedtægt laves af Preben. 

Vi diskuterede hvordan referaterne fra vores møder skal opbevares, blev enige om at sekretæren 

fortsætter med at lagre referaterne elektronisk på egen pc. 

Referatet sendes til bestyrelses medlemmerne, bestyrelses medlemmerne har 10 dages frist  til 

godkendelse af referat. hvis man intet hører inden 10 dage anses referatet automatisk for godkendt. 

Derefter lægges referat på FSM hjemmeside. 

Paragraf 3, betaling af kontingent, nye medlemmer betaler første års kontingent med betalingsnøgle per  

måned i stedet for som nu betalingsnøgle efter kvartal. 

Paragraf 6 ”Indkaldelse til klubmøde” Hvis der er forslag, der skal behandles på mødet, herunder valg af nye 

medlemmer af motionsudvalget, vil det være hensigtsmæssigt, at det fremgår af indkaldelsen.” Skal 

fremgå” ændres, så forslag kan behandles på mødet uden at være nævnt i indkaldelsen. 

 

3. Nyt fra afdelingerne,  

Gå afdeling starter igen, som nuværende corona regler tillader, god respons fra gå medlemmerne. 

Ski  Freddy nævnte at vi har en løjpe i Sollerup skov, den bliver brugt flittigt. 

FSM Skiafdeling bruger ikke golfklubbens arealer, ref. Brev fra Faaborg Golfklub. (Her skriver Golfklubben at 

skiløbere skal respektere greens, kendes ved flaget i midten og 10-20m diameters afstand fra flaget) 

Bente nævnte at vi nu har 376 medlemmer, 11 udmeldte og 2 nye; 12 medlemmer i restance.  



Drøftede brevveksling med et enkelt medlem der var meget utilfreds med at betale til FSM uden at få noget 

igen. Mail korrespondance er cirkuleret i forretningsudvalg. 

Eventuelt: Møde med kommunen, Michael Horn havde møde i FMCT, Michael sendte referat til os 

umiddelbart efter vores bestyrelsesmøde. 

Angående nyt klubhus, Michael havde møde med Naturstyrelsen, Jakob Harekilde Jensen,  Klubhuset 

mangler midler, efterår 2021 er sidste frist, ellers skal ansøgninger til fonde mm. Laves forfra. 

Asfaltering ved Gåsebjergsand, Naturstyrelsen asfalterer ikke, men de bør gøre mere for at holde 

adgangsvejen til Gåsebjergsand i god stand. 

Klubhuset har været brugt ved enkelte lejligheder, der er blandt sat ny varmtvandsbeholder op, den gamle 

var meget utæt. 

ATV, vi kan ikke leje ATV i Rødkilde, så vi må finde et andet sted at leje ATV. 

Kirsten vil gerne have kommentarer til hendes oplæg med Skismøren, skal den udkomme 2 eller flere gange 

om året, måske hver anden måned? 

 

 

 

 


