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Referat af bestyrelsesmøde i FSM d. 20. april 2022 
 

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

 

 
Henning kontakter Conventus for tidspunkt, hvor systemet kan gennemgås. Der er et 
ønske om at få gennemgået, hvordan bookninger og kalenderreservationer hænger 
sammen. Derudover skal det undersøges, hvilke muligheder der er i arkivmodulet samt 
pris. Hans-Henrik deltager også i dette møde. 
Festudvalg er nedsat og der har været afholdt første møde. Der arbejdes videre med et 
arrangement i Håstrup, hvor der kan laves forskellige aktiviteter. Efterfølgende fest kan 
også afholdes i Håstrup Forsamlingshus. Dagen planlægges til at ligge sidst i august. Der 
er aftalt deltagerbetaling ved tilmelding. 
  
Vedr. MTB+ er ændringer i forhold til pris for træning ændret.  
Vi afventer udkastet fra Mads i forhold til mere præcise beskrivelser på hjemmesiden. 
MTB+ inviteres ind til kommende bestyrelsesmøde. Trænerne har ikke været samlet, og 
de skal have noget opmærksomhed fra bestyrelsen. 
  
Der har været afholdt møde med Outdoor Sydfyn. Det har været vigtigt at påpege, at hvis 
eksempelvis aflysninger finder sted, falder “skylden” let tilbage på FSM. Arrangementer 
bør derfor gennemføres med selv få tilmeldte. Klubben har kun sagt ”ja” til at stille med 
medlemmer til poster. Outdoor Fyn har mange tanker omkring aktiviteter, men de er meget 
sent ude i forhold til, om det er realistisk.  
Der er udfordringer i forhold til salg af mad og drikke, da Naturstyrelsen skal have ca. 10% 
af overskuddet på salget. Udgangspunktet er, at der ikke må drives forretning på stedet. 
Dette er dog Outdoor Sydfyns problem – da klubben udelukkende stiller med poster til 
arrangementet. 
  
I forhold til børneattester har klubben søgt og fået attester for de trænere, hvor det er 
relevant. 
  
Gå-hold i løbeafdelingen. 
Gå-udvalget har drøftet mulighederne for, at der godt kan oprettes en gå-afdeling for både 
mænd og kvinder. Man vil gerne fortsætte den nuværende struktur med rene kvindehold, 
men vil også gerne arbejde for mandehold. 
Løbeafdelingen vil også gerne stå for en gå-afdeling, hvor man mødes onsdag, fredag og 
søndag. Man vil gerne reklamere for, at dette er et tilbud for alle - også for folk, der ikke 
har været en del af løbeafdelingen. 
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Det aftales, at løbeafdelingen arbejder videre med at oprette en gå-afdeling. Det forventes, 
at det startes op efter sommerferien. 
  
Det aftales, at der skal udarbejdes udkast til en struktur i forhold til brugen af sociale 
medier, som kan præsenteres på kommende møde. 
Hans-Henrik tilbyder at være tovholder på det.  
DGI afholder webinar om brugen af hjemmesider og sociale medier torsdag d. 2. juni  
kl. 19 – 20.30.  Arrangementet kan ses her. 
  
I forhold til at lave artikel/annonce i Mit Rigtige Faaborg, bør vi undersøge mulighederne 
for, at vi dermed får gratis artikler med fokus på aktiviteter i de enkelte afdelinger. 
Derudover skal alle udvalg komme med bud på, hvordan de kan bidrage til at få nye 
medlemmer.  
Hvis vi ønsker at hverve nye medlemmer, skal vi være sikre på, at der er planer i de 
enkelte afdelinger for at tage imod nye medlemmer, og dermed leve op til de 
forventninger, som vi stiller nye medlemmer i sigte. 
  
På www.faabaar.dk kan man lægge aktiviteter ind. Hvis klubben lægger aktiviteter ind, kan 
der linkes til dem fra vores Facebook-gruppe(r). 
  
Gå-afdelingen har meget gode erfaringer med at arbejde ud fra et årshjul. Der bliver givet 
udtryk for, at der på visse områder med fordel kan arbejdes med mere struktur og 
gennemsigtighed i forhold til, at relevante oplysninger er tilgængelige for alle. 
Det aftales, at der skal udarbejdes et årshjul, som skal bruges af de enkelte afdelinger. 
Henning er tovholder på opgaven. 
 
Det ska derudover undersøges, om der skal være en person, der kan være backup ift. 
hjemmeside. De enkelte afdelinger har selv adgang til at rette deres oplysninger på 
hjemmesiden, men vi mangler generelt oversigt over, hvem der har hvilke ansvarsopgaver 
i de enkelte udvalg.  
  
Dato for næste møde er: onsdag d. 18/5 kl. 17 i klubhuset. 

 

Referent: Hans-Henrik Jensen 

 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/202223853012
http://www.faabaar.dk/
http://www.faabaar.dk/

