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Dagsorden og referat d. 5. oktober 2022 

Deltagere:  Bente Aalund, Flemming Roesbjerg, Freddy Johansen, Hanne Baun Pedersen, 

 Henning Carlsen, Kell Lauritsen, Kirsten Andersen, Morten Holm, Preben Larsen, 

 Torben Toft-Nielsen, Hans-Henrik Jensen (Ref.) 

 

Afbud:  Mads Franklin Simonsen 

 

• Rettelser på hjemmeside 

Kell fremlægger muligheder for nye hjemmeside, da vores nuværende hjemmesidesystem 

ikke længere supporteres. Det foreslås derfor, at klubben får udviklet hjemmeside i nyt 

system. Muligheder for opsætning af ny side blev gennemgået Det er blevet drøftet, om der 

på nye hjemmeside skal være nye redigeringsrettigheder, så alle afdelinger får disse 

rettigheder. Det blev drøftet, hvor sponsorer skal placeres på de enkelte sider.  Kun 

hovedredaktører vil kunne oprette nye sider. (Se bilag 1). 

Morten og Hans-Henrik finder tidspunkt for møde, hvor vi får talt om integration af 

hjemmeside, sociale medier og Skismøren.  

Mulighederne hos www.nemmehjemmesider.dk skal undersøges. 

• Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ingen kommentarer. Referat godkendt 

• Referat fra møde med Forum Faaborg 

Punkter fra mødet blev fremlagt  

• Referat fra møde om fundraising 

Bestyrelsen var repræsenteret ved mødet, der omhandlede mulighederne for fundraising. 

Der blev præsenteret muligheder for fondsstøtte, der kan være relevante i forhold til 

aktiviteter i Faaborg Ski- og Motion. 

• Hjemmeside og sociale medier 

Målsætning med brug af sociale medier er drøftet i arbejdsgruppen. Den ene mål er at 

profilere sig ift. at skaffe nye medlemmer. En anden grund er, at vi gennem disse medier kan 

bruges til servicere nuværende medlemmer i forhold til aktiviteter – men også mere 

generelt får profileret klubben og sponsorer i byen. De gode historier skal også genbruges og 

spredes på så mange medier som muligt, f.eks. hjemmeside, sociale medier og Skismøren. 

Det besluttes, at vi prøver at finde ambassadører i den enkelte afdelinger, der vil bidrage til 

små historier fra afdelingerne. (Se bilag 2)  

• Referat fra møde med Theis Hansen om nyt aktivitetscenter på Gåsebjergsand 3. oktober 

Der er fra diverse parter skudt knap 7 millioner til etablering af nyt aktivitetscenter. 

I alt 7 foreninger er involveret i brugen af det fremtidige center. 

Green Care passer området omkring Gåsebjergsand, og de er interesseret i at indgå i 

samarbejde omkring et nyt aktivitetscenter – herunder aktiviteter, fondsansøgninger og 

vedligehold. Geo-Park Sydfyn arbejder videre med etablering af spor, samt muligheder for  

grejbank, der vil være tilgængelig for alle involverede foreninger. 

Kontaktpersoner fra de enkelte foreninger inviteres til møde, hvor det videre forløb kan 

drøftes. 

http://www.nemmehjemmesider.dk/
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• Hvor mange af medlemmerne i løbeudvalget på valg ønsker genvalg, hvordan ser det ud i 

cykel-, ski- og gå-afdeling? 

Det forventes, at løbeudvalget fremadrettet vil fungere fint. Bestyrelsen vil være til stede på 

kommende møde i afdelingen. Generelt fungerer udvalgene fint. 

Det blev drøftet, hvordan den samlede cykelafdelingen fremadrettet skal organiseres, da der 

nu også er kommet et MTB-afdeling. Der er møde i landevejsafdelingen sidst i oktober.  

Der er lavet regler for den økonomiske fordeling mellem afdelingerne. 

Indmeldelsesblanket skal rettes, da MBT+ skal slettes fra blanketten. Det skal også på 

blanketten spørges ind til, om medlemmer ønsker at modtage nyhedsmail. 

• Aflyste jubilæumsfest diskuteres 

Der var lavet et stort forarbejde, så det var ærgerligt, at festen ikke blev til noget. 

Bestyrelsen burde have sat en ramme for, hvor mange deltagere der skulle til, for at festen 

skulle afholdes. Alternativer til festen blev drøftet.   

• Ski-afdelingens tur til Østrig, hvordan dækker forsikringen? 

Skiafdelingen vil gerne have møde med bestyrelsen ang. dette. Møde med afdelingen 

aftales. 

• Skismøren, hvordan skal den sendes og omdeles. Kirsten ønsker at gå fra i 2023, hvem 

tager over? 

Skismøren indtænkes fremover i informationerne via vores digitale medier 

• Tilskud til julefrokoster i de enkelte afdelinger 

Traditionen tro giver klubben tilskud til de enkelte afdelingers julefrokoster. Beløbet hæves 

til 150 kr. pr. medlem. 

• Alpeløbet, hvordan gik det? 

Meget flot arrangement, hvor der var omkring 400 tilmeldte. Alt i alt et meget vellykket 

arrangement, med mange deltagere fra flere steder i landet. Regnskabet for arrangementet 

viser et mindre overskud. Godt gået (løbet ☺)! 

• Vandforbrug ved klubhuset, hvem betaler? 

Klubben betaler ikke forbrug, Kommunen har udgiften. Klubben giver et mindre gebyr. 

• Kommende møde 

Næste møde er 23. november kl. 17–20. 

• Evt. 

Biblioteket laver foreningsdag d. 28/10, hvor klubben kan være synlig. Morten tilbyder at 

repræsentere klubben – vi undersøger hver især, om de enkelte afdelinger også vil deltage. 

 

Referent Hans-Henrik Jensen  

 


