
28 juni 2021 Bestyrelsesmøde. 

Tilstede: 

Freddy Johansen 

Torben Toft-Nielsen 

Inger Vinther 

Preben Larsen 

Mads Franklin Simonsen 

Kirsten Andersen 

Bente Aalund 

Henning Carlsen Referent 

  

Mødet startede kl 18 og blev holdt i klubhuset på Gåsebjergsand. 

  

De fremmødte bestyrelsesmedlemmer blev spurgt om de havde fundet mulige emner til formandsposten, 
ingen af afdelingerne havde et bud på, hvem der skal være vores nye formand. 

Inger Vinther spurgte Henning Carlsen om han ville påtage sig posten som formand i FSM, Henning er 
indstillet på at tage posten i en periode på 2 år. 

Dermed har vi en formand at kunne præsentere på den ekstraordinære generalforsamling. 

Henning takker for tilliden og vil gerne arbejde aktivt for klubben som formand. 

Inger Vinther vil gerne påtage sig posten som referent. 

  

Derefter gik vi i gang med at se på hvilke emner vi skal tage op i den kommende periode. Emnerne står i 
den rækkefølge de blev nævnt (næsten) 

• Hvilket ”Brand” skal vi have i klubben, hvordan markerer vi os i fremtiden, DGI har mange events 
der omfatte løb og cykelhold, hvad vil vi gøre for ikke at blive løbet overende? 

• Skal vi stadig hedde Faaborg Ski og Motion? 

• Vores sponsorer, hvor mange kan der være på hjemmesiden, hvad mener vi er en rimelig pris. 

• Skal vi have et sponsor udvalg, hvordan køber vi og annoncerer i medierne ”Ugeavisen” og ”Det 
rigtige Faaborg”, samt på hjemmesiden og sociale medier i øvrigt. 

• De forskellige afdelinger har god kontakt med sponsorer, det bliver vi ved med at arbejde for. 

• Hvad vil vores nye medlemmer med klubben. Kan vi lave en rundspørge? 

• Kan vi tage interesserede nye med som gæster, ja for en 4-5 gange før vi beder om tilmelding. 

• Skal vi have en gå afdeling ”kun for mænd”? 

• Hvordan kan en klubtræner på deltid være med til at gøre FSM bedre? 



• Vi skal have Sporbyggerne med i FSM, de har tilkendegiver at de gerne vil med. De har desuden 
mulighed for at stille MTB trænere til rådighed for FSM. 

• Vi snakkede om at arrangere flere løb, Stjerneløb på landevej, Gravel bikes på grusstierne i 
bakkerne. 

Dette er tænkt som oplæg til den kommende formandsperiode. 

Eventuelt: 

Angående nøgler til klubhus vil Bente Aalund udlevere de ønskede nøgler til udvalgsformændene M/K. 

Bente vil også registrere hvem der har fået udleveret nøgler. På sigt skal vi have en kodelås. 

Vi skal sammen med FOK have oprettet en booking funktion for Klubhuset i conventus. 

Henning har kontakt til Sebastian og Julie som er hjælpefunktion i conventus. 

VVS og klubhus, der er rørskade så vi må lukke til vi kender skadernes omfang, Kirsten har kontakt til 
VVS og vil holde os underrettet om varighed af reparationen. 

Der er sat en 20 fods container ved Gåsebjergsand, emnet er ”Vilde Vidunderlige Danmark”, containeren 
vil stå der i en måneds tid. Den vil blive fulgt op med flere emner. 

  

Æresmedlemmer, FSM vil gerne have foto af alle æresmedlemmer, Freddy vil skaffe billede af Paustian, 
der anskaffes ens rammer til foto af vores æresmedlemmer. 

  

FSM cykeltrailer trænger til service,  dæk, slange og ventiler skal skiftes, det er godkendt, Freddy vil tage 
sig af det. 

  

Kell retter hjemmeside vores hjemmeside så nye medlemmer først betaler når de får opkrævning med 
kontonummer  fra kassereren. (klubbens kontonummer fjernes fra hjemmesiden?) 

  

Der er Ekstraordinær Generalforsamling torsdag 1 juli 2021 i klubhuset. 

Der er kun 1 punkt på dagsordenen, ny formand. 

Stig Danielsen har sagt ja til at være dirigent, Inger Vinther har sagt ja til at være referent. 

Vel mødt. 

Hilsen Henning 

 


