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Referat af bestyrelsesmøde i FSM d. 11. august 2022 
 

Til stede: Henning Carlsen (formand), Flemming Roesbjerg (næstformand), Freddy 
Johansen (Ski), Torben Toft (Løb) Hanne Baun (Gå), Hans-Henrik Jensen (ref.) 
 
Afbud: Suppleant Morten Holm, Suppleant Kirsten Andersen, Kasserer Preben Larsen 

 
 
Referat godkendt med nedenstående opdateringer. 
Budget for Alpeløbet præsenteret. Umiddelbart underskud, men måske retter regnskabet 
sig op efter afvikling. Der er på nuværende tidspunkt meget stor tilslutning til løbet. 
 
Der er gang i promovering af klubben gennem “Det Rigtige Faaborg”, hvor der forventes 
annoncering inden længe.  
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke mange tilmeldte til jubilæumsfesten. Der satses på, at 
der i perioden op til festen vil være flere tilmeldte. Der er deadline for tilmelding d. 22/8. 
 
Hvad skal klubben hedde? 
Klubbens fremtidige klub- og afdelingsnavne blev drøftet. 
Der er forskellige forslag. Disse tages med til drøftelse i de enkelte udvalg.  
Det besluttes, at en evt. navneændring skal fremlægges på kommende generalforsamling. 
Herefter træder en evt. navneændring i kraft. 
 
MTB-løb i november.  
De skal sendes invitationer til relevante klubber - herunder bl.a. klubber, der deltager i 
Power-Cup. De har samlet set afgang til mange personer. 
Der indkaldes til planlægningsmøde i uge 33. Det foreslås, at løbet afvikles i november. 
Mulighederne for at bruge datoen d. 19/11 bliver foreslået, da det ikke kolliderer med 
løbene i Power-Cup. 
 
Oplæg til Det Rigtige Faaborg. 
Oplæg til Det Rigtige Faaborg er udarbejdet. Her orienteres om de aktiviteter, som klubben 
repræsenterer. Der vil derudover være orientering vedr. Alpeløbet 
 
FB, Instagram, hjemmesiden og Skismøren. (Se bilag) 
Der oprettes Gmail-adresse, som kan bruges til at sende historier og billeder til.  
Hans-Henrik opretter og sender info til Henning, Mads og Morten 
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Klubhus. 
Der er kommet mail vedr. møde d. 15/9 om fundraising. Det drøftes kort, om der skal 
arbejdes for at søge midler til klubhus. Tidligere udarbejdet materiale vedrørende 
renovering af klubhuset skal indhentes. Henning arbejder videre med sagen. 
 
Dato for næste møde er: Onsdag d. 5/10 kl. 17.00 i klubhuset. 
 

 
Referent: Hans-Henrik Jensen 


