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Vi lagde ud med strategi drøftelser idet forretningsudvalget gerne vil have at FSM profilerer sig mere i det
offentlige.
Et punkt er at vi kan annoncere i ugeavisen om opstart af sommersæsonen 1 april 2021, vi talte om en
artikel med billeder fra cykelafdelingen. Michael Horn vil samle cykelafdelingen 24 marts kl. 19 hvor der kan
tages billeder og laves interviews.
Landevejscykling mødes ved Forum Faaborg tirsdag og torsdag kl 17, pensionist cykling mødes ved
Gåsebjergsand onsdag fredag og søndag kl 10.
Henning vil skrive et oplæg til skismøren, ”Hvorfor er jeg med til at cykle”.
Vi talte om hvordan FSM kan findes på nettet, vi googlede cykel og løb og fandt let vores klub, så vi mener
at søgningen viser frem til FSM.

Derefter drøftede vi ny formand, Michael fik et par navne at gå videre med, forhåbentlig finder vi meget
snart en afløser til Michael.

Fidus og Ildsjæl, vi drøftede det og fandt en kandidat, der vil blive Årets Ildsjæl.

Bevæg dig for livet, møde med Kasper Glent-Rolle fra Faaborg Kommune, Kirsten og Bente var med til
mødet, som meget apropos var en gåtur i det fri, og de var meget positive overfor Kaspers virke. Snakken
gik på at hverve og fastholde medlemmer.
Desuden drøftede de situationen om det nye klubhus, Kasper har været med til at skabe Flakfortet, et stort
projekt, så vi håber at han kan hjælpe os videre fat omkring Gåsebjergsand og klubhuset, så der kan komme
gang i processen før de forskellige tilskud fra fonde ikke løber ud i sandet..
Kirsten nævnte at vi bør være medlemmer i Folkeoplysningsudvalget, dette udvalg yder tilskud til
foreningerne i FMK, Ved at være medlem i dette udvalg kan vi få større indflydelse.

Maling af klubhuset går fremad, omklædningsrum indgange er færdige. Køkken og mødelokale er endnu
ikke malet.
Vi talte om at borde, stole og opslagstavler bør fornyes.

Vi vil indkøbe nyt telt til stævner og lignende, delvist sponsoreret af Viking Rubber. Preben vil sætte købet i
gang.

Vedtægtsændringerne er klar til generalforsamlingen hvor de så går til afstemning.
Generalforsamlingen forsøges afholdt i uge 20, onsdag 19 maj kl 18 med spisning.

Vi diskuterede Naturstyrelsens opslag ved klubhus på Gåsebjergsand:

Sundhedssporet er nedlagt
Sundhedssporet er nedlagt da Naturstyrelsen ikke finder det tidssvarende mere, I stedet vil der komme
en MTB træningsbaner og en MTB rute ved Gåsebjergsand.
Der er stadig muligt at gå en lille tur ved Gåsebjergsand, og man kan stadig gå videre i Svanninge
Bakker
Ida Friis Mikkelsen, Naturstyrelsen Fyn, e-mail idvmi@nst.dk tlf. 93588071

Vi vil fra FSM tage kontakt til Naturstyrelsen og finde ud af hvad strategien er i forbindelse med gangstier,
ridestier og MTB spor, samt hvilken skiltning der påtænkes i området.

Næste møde torsdag 19-04-2021 kl 17 i klubhuset.

