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Referat af bestyrelsesmøde i FSM d. 10. marts 2022 
 

Til stede: Henning Carlsen (formand), Flemming Roesbjerg (næstformand), Preben Larsen 
(kasserer), Morten Holm (suppleant), Mads Franklin (cykel), Kirsten Andersen (suppleant), 
Torben Toft-Nielsen (løb), Bente Aalund, Hanne Baun (Gå-afdeling), Freddy Johansen 
(Ski), Hans-Henrik Jensen (ref.) 
 

Dagsorden for mødet: 
 

1. Hilse på de nye medlemmer og gennemgå arbejdsopgaver for de enkelte poster. 
Kort runde med introduktion af alle i bestyrelsen - herunder nuværende og tidligere 
opgaver. 
 
 

2. Kort gennemgang af Conventus for de nye medlemmer 
Nye medlemmer har været inde på systemet. Eventuelle spørgsmål til systemet tages 
undervejs, og Henning og Preben kan kontaktes ift. evt. spørgsmål. I forhold til brug af 
Conventus inviteres superbruger til senere fællesmøde i klubben, hvor systemet kan blive 
gennemgået. Der opfordres til, at alle udvalgsmedlemmer skal inviteres til dette møde. 
Referater skal samles i fælles mappe. Der udarbejdes beslutningsreferater. Referater 
gennemgås med formanden inden udsendelse til bestyrelsen og Kell (webmaster). 
 
 

3. Aktivitets / festudvalg, hvordan sætter vi det sammen 

De enkelte udvalg samt bestyrelsen finder repræsentant til festudvalget. Navn på 
deltagere til festudvalget skal meldes ind til Henning senest d. 20. marts.  
Klubben havde 60-års fødselsdag i 2020. Dette er ikke blevet fejret på grund af corona. En 
fejring ligger derfor højt på prioriteringslisten over kommende arrangementer.  
Der er forslag til fælles udflugt til eks. Dronnningeudsigten ved TreHøje i Håstrup, hvorfra 
der kunne laves mindre udflugter. Efterfølgende foreslås det, at der afholdes fælles 
spisning. 
I forhold til selve arrangementet skal der være en form for deltagerbetaling for at sikre, at 
vi får et mere sikkert deltagerantal. Det forventes, at der til selve festen vil være 100-120 
deltagere. Det kommende festudvalg skal komme med udkast ti arrangement. Den 
økonomiske ramme er som udgangspunkt 50.000 kr,-.  
Dato skal ligge i oktober måned - naturligvis ikke i uge 42. 
 
 

4. Nyt navn til MTB+, det nuværende navn er forvirrende for nye medlemmer. 
Bente ønsker et klarere skelnen mellem MTB Cykel & MTB+, da navn og beskrivelse på 
MTB Cykel og MTB+ skaber lidt forvirring blandt medlemmerne. Mads tager 
problematikken med på kommende ryttermøde, og der skal laves mere præcise 
beskrivelser på hjemmesiden. Menu for cykling skal revideres, så den bliver mere enkel. 
Der skal kun være 2 hovedmenuer - Landevej & MTB.  
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Mads kommer med forslag, hvor det er tydeligt, hvad der sker på de enkelte træninger - 
herunder om der er tilknyttet instruktør. 
 
 
Det besluttes, at det årlige ekstra gebyr på 200 kr. for træning med MTB+ med instruktør 
skal sløjfes. Instruktørerne skal honoreres for deres indsats - og de opfordres til at sikre, at 
deltagerne i træning er medlemmer af klubben. Stor ros til instruktørerne for selv at skaffe 
midler til diverse arrangementer og udstyr. 
DGI stiller sig til rådighed for sparring for de enkelte udvalg. 
 
 

5. Samarbejde med Outdoor Sydfyn, event 4 og 5 juni samt fremover, der var flere forslag 
fra Outdoor Sydfyn. 
Faaborg Outdoor inviterer til møde d. 15. marts vedrørende fælles aktiviteter. Mads og 
Flemming deltager i mødet.  
Cykeludvalget har drøftet muligheden for at stoppe samarbejdet med Faaborg Outdoor, da 
afdelingen godt selv kan stå for at arrangere Mountainbike-løbet Novemberløbet. 
Vil Outdoor Sydfyn stå for arrangementer, stiller klubben gerne med hjælpere. 
Novemberløbet planlægger klubben dog selv.  
Generelt er Faaborg Outdoor for sent ude med datoer for indeværende år.  
 

Cykeludvalget planlægger igen i år cykeluge. 
 

6. Har vi forsikring af vores frivillige hjælpere 

Flemming spørger, om frivillige i forbindelse med deltagelse i Outdoor Fyn er forsikret. 
Preben orienterede om, at frivillige medlemmer er forsikret gennem DGI. Forsikringen 
finansieres gennem medlemmernes kontingent. 
Forsikringsregler i forbindelse med ture arrangeret af klubben blev drøftet. Regelsættene 
skal gennemgås og præciseres. 
 

7. Hvad skal klubben stå for fremover, har vi en vision for de næste år. 
Initiativer og aktiviteter blev drøftet under tidligere punkter. Stort fokus på at skabe gode 
muligheder for alle. Foreningens værdisæt ligger på hjemmesiden. 
Bordtennisklubben er meget dygtige til at lave reklame for deres aktiviteter. Udvalgene i 
FSM bør overveje mulighederne for at markedsføre deres aktiviteter. Klubben kunne 
generelt gøre mere for at synliggøre de mange aktiviteter.  
Punktet tages med på kommende møde. 
 
 

8. Eventuelt 
Mulighed for gå-hold i løbeafdelingen blev drøftet. Afdelingen vil drøfte muligheden også at 
lave et gå-hold. Der er også gå-hold i DGI-regi. Disse hold er både for mænd og kvinder. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 20. april kl. 17.00 i klubhuset. 
 

Referent: Hans-Henrik Jensen 

 


