
 

 
 

Dagsorden og referat d. 8. marts 2023 
 
 
Deltagere:  Anne Marie Molter Rasmussen, Bente Aalund, Flemming Roesbjerg, 

Freddy Johansen, Hanne Baun Pedersen, Henning Carlsen, Kirsten 
Andersen, Preben Larsen, Sarah Töpperwein, Stefan Nielsen, Bodil 

Grønlund Madsen, Hans-Henrik Jensen (ref.)  
 
 

Afbud: Mads Franklin Simonsen, Morten Holm 
 
 
 

• Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat godkendt 

• Gennemgang af punkter fra generalforsamlingen 
 
Placering af fremtidige arrangementer i klubben blev drøftet. Der skal måske i 

forbindelse med arrangementer tages hensyn til klubbens sponsorer. 
 
Vi skal være fremadrettet være bedre forberedte på, at der måske kan komme 

afstemninger omkring dagsordenspunkter. 
 

Såvel bestyrelsens medlemmer som enkelte udvalg var enige om at støtte en 
navneændring. Der var på bestyrelsesmødet stor overraskelse over, at der på 

Generalforsamlingen ikke var enighed blandt bestyrelsens medlemmer.  
I en fremtidig proces skal bestyrelsen have fokus på, hvordan man får 
præsenteret større ændringer for klubben. Der er usikkerhed om, hvor mange 

der var klar over, at forslaget om en navneændring var til debat. 
   

• Handyman M/K samt tilsyn af rengøring af klubhuset 
Kirsten vil gerne fortsætte med at holde tilsyn med klubhuset. 
 

• Sponsorudvalg 
Klubben har besluttet at oprette et sponsorudvalg. Der tages kontakt til et 

medlem i klubben, der har erfaring på området. 
  

• Kan FSM bidrage med midler til Sporbyggerne, da de har en udfordring i 2023 

med midler til drift – det vil sige vedligehold af sporene? 
Det har endnu ikke, som aftalt på forrige bestyrelsesmøde, været muligt at 

afholde møde med dem. Klubben er glade for Sporbyggernes store indsats, og 
Flemming og Henning finder nyt mødetidspunkt.  
 

• Eventuelt 
 

Der afholdes 22/3 fællesmøde for alle afdelinger i forhold til brugen af sociale 
medier. Alle afdelinger blev opfordret til at deltage i mødet. 



 

 

 
 

Der har været henvendelse fra Glamsdalens Efterskole omkring Trailcup.  
Stefan præsenterede ønsket om hjælp til afvikling af løbene, og han undersøger 
omfanget af den hjælp, de spørger ind til. Det virker umiddelbart som en ret 

stor opgave, men det kan være en måde at skaffe midler til Sporbyggerne.  
Der forventes op til 150 deltagere. 

I forhold til indbetaling er kontingenter for 2023 er der 16 restancer.  

Det forventes, at flere af disse vælger melder sig ud af klubben. 

Der er enighed om at give tilskud til nye computer ift. kassererens arbejde. 

Der har været dialog med skiafdelingen i forhold til deltagelse i klubture.  
Det er kun medlemmer at klubben, der kan deltage i klubture. Dette præciseres 

endnu engang overfor de enkelte afdelinger. 
Medlemmer, der meldes ind i klubben for at deltage i klubture i samme år, vil 
for eftertiden ikke modtage klubtilskud. 

Alpernes MTB 
 
Flemming orienterede ved mødets start om mail fra Linda M. Skafte omkring 

naturtræning. Linda var på besøg i starten af bestyrelsesmødet, og orienterede 
omkring naturtræning. Linda har deltaget på instruktøruddannelse, og vil gerne 

stille sin viden til rådighed for klubben. Der blev orienteret om indhold og 
udbytte. Bestyrelsen foreslår, at der tages kontakt til et klubmedlem, der er 
uddannet Naturterapeut. Der kan måske laves et samarbejde. 

Sarah tager kontakt til vedkommende for at afklare, om der interesse for et 
samarbejde.  

Næste møde 3/5 kl. 17.00 

 


