
 
 

  

 
 Dagsorden og referat 1. februar 2023 

 
 

Deltagere: Preben Larsen, Kell Lauritsen, Sarah Töpperwien, Stefan Nielsen, 
Kirsten Andersen, Anne Marie Molter Rasmussen, Henning Carlsen, Freddy 
Johansen, Mads Franklin Simonsen, Flemming Roesbjerg, Hans-Henrik Jensen, 

Bente Aalund, Helle Kistrup; Elisabeth Lund 

 

1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt 

2. Opdatering af Digitale medier - Status 
Morten præsenterede arbejdsgruppens arbejde, herunder forslag til budget ift. 

arbejdet med udvikling af ny hjemmeside samt brugen af sociale medier. 
Bestyrelsen blev bedt om at tage stilling til det fremlagte budget for det videre 
arbejde. Budgettet blev godkendt. 

De enkelte udvalg indkaldes til fællesmøde, hvor vi drøfter mulighederne for 
sammen at profilere klubben gennem de sociale medier. Mødet afholdes onsdag 

d. 22. marts kl. 17-19. 
 

3. Forberede dagsorden for Generalforsamling, herunder gennemgang af 
regnskab 2022 
Punkter til kommende Generalforsamling blev drøftet, herunder hvilke 

personer, der er på valg. Dagsorden følger vedtægterne.  
Generalforsamlingen holdes på Det Hvide Pakhus d. 27/2. 

Regnskab for 2022 og budget 2023 blev gennemgået.  
Der foreslås uændret kontingent.  
Det besluttes, at der gives 150 kr. pr. medlem der køber klubtøj med logo. 

Budget 2023 godkendes. 
 

4. Ændring af vedtægter, herunder nyt navn Faaborg Sport og Motion 
Bestyrelsen indstiller til, at klubben ændrer navn. 
Tegningsreglerne laves om, så foreningen kun tegnes af formanden og 

næstformand eller kassereren.  
Der er lavet ny MTB-afdeling, hvilket skal til godkendelse på 

Generalforsamlingen. 
 

5. Vil FSM give tilskud til den fælles Harzen-tur. 

Det besluttes, at hver deltager får et tilskud på 400 kr. 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

6. Cykeltøj print, sponsorers logo'er samt klubemblem. 

Tøjet sættes i produktion snarest. Der bestilles trøjer med korte ærmer, lange 
ærmer samt veste. Der er skaffet flere sponsorer.  

 
7. Sponsor: FSM er nu tilmeldt Energi Fyns Support El og Support Gas, vi 

skal lige afstemme, hvordan vi vil give besked til medlemmer og andre 

Alle udvalg får informationsmaterialerne til orientering i afdelingerne. 
 

8. Vil FSM yde tilskud til driften af MTB-spor, ref. brev fra Knud 
Søndergaard, Sporbyggerne 
Det besluttes, at Henning og Flemming fra bestyrelsen tager kontakt til 

Sporbyggerne for at afdække udfordringen. 
 

9. Eventuelt 
De enkelte udvalg bedes orientere medlemmerne om, at det er muligt at være 
med i flere afdelinger. Dette er mest relevant i forhold til landevejscykling og 

MTB, da cykelafdelingen nu er opdelt i disse 2 afdelinger. 
 

Deadline til Skismøren er 1. februar. Alle udvalg har modtaget mail fra Kirsten, 
da det overvejes, om der skal laves en kort ekstra udgave, der kan udsendes 
inden Generalforsamlingen. Heri vil dagsordenen til Generalforsamlingen også 

indgå. 
 

Næste møde: 8. marts kl. 17.00 - 20.00 
 

 


