Generalforsamling i Faaborg Ski- og Motionsklub d. 28 februar
2022 i Det Hvide Pakhus. Referat.
1. Valg af dirigent
Kell Lauritsen blev valgt. Han indledte med at konstatere, at generalforsamling og
udsendelse af dagsorden var sket rettidigt jf. klubbens vedtægter.
Dirigenten foreslog at rækkefølgen af dagsordenspunkter blev ændret, således at pkt.7
blev behandlet efter pkt. 4, da vedtægtsændringen (pkt.7) allerede skulle bruges under
pkt.6. Forslaget godkendt.
2. Valg af to stemmetællere:
Morten Mortensen og Mogens Buch Hansen
3. Formandens beretning:
Henning Carlsen konstaterede, at 2021 var endnu et år, hvor coronaen havde sat sit præg
på vore muligheder, men han glædede sig over de mange forskellige aktiviteter, der året
rundt foregår i klubbens forskellige afdelinger. Men der var også et suk: finansiering af det
nye klubhus er langt fra mål.
I 2020 havde klubben 60års jubilæum, men det har endnu ikke været muligt at fejre
jubilæet, det kommer forhåbentligt i indeværende år.
Klubben har for øjeblikket godt 400 medlemmer, og klubbens økonomi er rigtig god.
Sidstnævnte betød, at bestyrelsen tilbød de enkelte afdelinger et ekstra tilskud.
Klubben er så heldig, at der er anlagt et super MTB-spor ’lige uden for døren’. Det bruges af
et par tusinder hver måned.
Klubben har grebet den oplagte mulighed at udnytte MTB-sporene, så der er lavet en ny
afdeling under cykling: nemlig MTB+. Hvor ’+’ angiver, at der er DGI-uddannede trænere
tilknyttet holdene.
Naturnationalpark Svanninge. Klubben har sammen med andre brugere indsendt et
høringssvar, som er et ’nej tak’ til en Naturnationalpark, vi vil ikke begrænses i
aktiviteterne.
Årets ’Fidus’ går til Lars Simonsen for det store arbejde, han har ydet i forbindelse med
MTB+.
Spørgsmål / kommentarer til formandens beretning:
Bodil Madsen: er ikke tilfreds med, at klubben har indsendt en protest mod
naturnationalpark i Svanninge Bakker på alle medlemmers vegne. Bodil er for en
naturnationalpark og ville ønske, at medlemmerne var blevet hørt inden svaret blev sendt.
Formanden: Et flertal i bestyrelsen er imod naturnationalparken, og dette flertal besluttede
at sende høringssvaret.
Formandens beretning godkendt.

4. Udvalgenes beretninger
Cykelafd. ved Mads Franklin Simonsen, Gå-motion ved Inger Vinther, Løbe-afd. ved Anne
Marie Molther Rasmussen, Ski- afd. - ingen beretning, da Freddy Johansen var coronaramt.
De enkelte beretninger kan læses i ’Skismøren nr. 1 2022’
Generelt kunne udvalgene berette om et år, som startede med total nedlukning af
idrætsaktiviteter, via en gradvis genåbning til et helt normalt og meget aktivt motionsår.
Cykling havde som noget nyt startet racertræning ved Forum Faaborg for at blive mere
synlige for faaborgenserne. Det har givet et par nye medlemmer. Løbeafdelingen gik all-in
ved ekstremløbet, hvis man da kan tilgodeskrive arrangørerne et skybrud. Gå-motion fik
fejret afdelingens 20 års jubilæum i jubilæumsåret - for blot at nævne lidt af alt det, der er
foregået i 2021.
Hockey er et af FSMs ekstra-tilbud. Steen Beckett fortæller om, at der spilles hockey i den
lille hal i Forum Faaborg. Der er for øjeblikket 12-14 i hockeygruppen, men de vil gerne
have lidt flere med. Aldersgruppen er fra midt i 20’erne til 75 år.
Vedr. ski-afdelingen. Steen Beckett efterlyser flere skiløbere fra klubben, når føret er til ski.
Og så ville Steen Beckett da også gøre opmærksom på, at selvom klubben ikke er så stor, så
kan løbere, der er startet her, godt drive det vidt. Et FSM-hold fik en 2.plads ved VM i
langdistanceskiløb (300 km). Holdet bestod af Anders og Thomas Beckett.
Udvalgenes beretning godkendt.
5. Ændring af vedtægter vedrørende fastsættelse af kontingent. (tidligere pkt. 7)
Godkendt
6. Godkendelse af revideret regnskab,
Kassereren Preben Larsen gennemgik regnskabet.
Regnskabet godkendt
7. Godkendelse af budget - godkendt
Kontingent uændret - vedtaget
8. Valg til bestyrelsen for en 2-årig periode
Valgt blev:
Flemming Rosbjerg som næstformand
Preben Larsen som kasserer (genvalg)
Bente Aalund som medlem (genvalg)
Valg til bestyrelsen for en 1-årig periode
Hans Henrik Jensen som sekretær
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
valgt:
Kirsten Andersen som 1. suppleant
Morten Holm som 2. suppleant
10. Valg af revisor for en 2 årig periode

valgt

Bodil Aalund (genvalg)

11. Valg af revisorsuppleant
valgt:
Freddy Johansen (genvalg)
12. Eventuelt
Nedsættelse af et festudvalg.
Forslag: 1 repr. Fra hver afdeling + 1 fra bestyrelsen.
Overlades til bestyrelsen at arbejde videre med sagen.
Hjælpere til DGI-landsstævne i Svendborg 30 juni - 3- juli.
Der gives 40 kr. i timen som tilskud til klubben. Tilmeldingsliste i klubhuset.
Gitte Langkow: man skal melde sig, hvis man synes, at det er sjovt at være med til et
landsstævne, man får ingen betaling selv.
Outdoor Sydfyn og Faaborg kommune har et arrangement d. 2.-5- juni. Også her er der
brug for hjælpere.
Til slut lød der en stor tak til Kirsten Andersen og Else Stenner Rasmussen for deres arbejde
i bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen blev der serveret en lækker platte.
Referent:
Inger Vinther

