
Generalforsamling i Svanninge Sognegård den 
14 juni 2021 

  

Mødet startede kl 1800, formanden Michael Horn bød 
velkommen til de  46 fremmødte medlemmer. 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Stig Danielsen som takkede for valget og samtidig kunne konstatere at 
generalforsamlingen var indkaldt. 

2. Valg af to stemmetællere. 
Det blev besluttet at 1 fra hvert bord blev udpeget som stemmetællere 

3. Formandens beretning for året 2020, der blev overrakt en særlig hilsen til de medlemmer der har brugt 
nedlukningen til at male klubhuset. læs her 

4.Udvalgenes beretninger. 
Cykling:     Mads Franklin Simonsen fortalte kort om 2020, der er lavet et nyt cykeludvalg der tegnes af Mads, 
Mogens Kim Johansen og Lars Erik Andersen. 
Løb:           Kurt Jeppesen  Læs her 
Gåmotion: Inger Vinter på vers, gå-pigerne meget ramt af corona nedlukning. Læs her 
Skiløb:       Freddy Johansen kunne berette om en meget snefattig 2020 Læs her 

5. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Preben Larsen, regnskabet for 2020 viste sig at være lidt bedre end 
budgettet. Se bilag 1 

Det reviderede regnskab blev godkendt at forsamlingen.  

6. Budget for det igangværende regnskabsår. Se bilag 1 

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.  Fastholder kontingentet. 

8. Forslag til ændring af vedtægterne  blev enstemmigt vedtaget. Se bilag nederst i denne mail. 

9. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 

10. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I år formand og sekretær. 

Formand: Bestyrelsen har ingen forslag. 

Mens forsamlingen fik en tænkepause fortalte Michael Horn om sit arbejde som formand, der var ingen der 
havde lyst til at træde til i stedet for Michael. 

https://fsm-faaborg.dk/wp-content/uploads/Formandens-Aarsberetning-2020_version2.pdf
https://fsm-faaborg.dk/wp-content/uploads/Loebeafdeling-beretning-2020.pdf
https://fsm-faaborg.dk/wp-content/uploads/GAa-A%CC%8Arsberetning-2020.pdf
https://fsm-faaborg.dk/wp-content/uploads/Ski-beretning-2020.pdf


Næstformand Kirsten Andersen fortalte om sit arbejde med klubhus og skismøren og derfor ikke kunne 
overtage formandsposten uden at blive aflastet for de øvrige gøremål. 

Det blev foreslået at bestyrelsen blandt sig selv fandt en formand. 

Freddy Johansen foreslog at der vælges en midlertidig formand der sidder året 2021 ud og der så vælges en 
ny formand i januar 2022. 

Generalforsamlingen besluttede at der skal være en ekstraordinær generalforsamling snarest med det ene 
formål at finde en ny formand for klubben. 
Sekretær: Bestyrelsen foreslår Henning Carlsen som blev genvalgt. 

11. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år. 
Bestyrelsen foreslår Else Stenner som blev genvalgt 

12. Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer. 
Bestyrelsen foreslår Henning Jensen som blev valgt som afløser for Torben Toft-Nielsen. 

13. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 
Bestyrelsen foreslår Freddy Johansen som blev valgt. 

14. Eventuelt. 

Helge Paustian udnævnt son æresmedlem. Ærgerligt nok var Helge ikke til stede. 

  

Stig Danielsen spurgte om Hvem og hvor mange har adgang til klubhuset. 

Der er adgang for alle klubbens medlemmer, formændene for de forskellige udvalg udleverer nøgle på 
opfordring: 

Cykel: Mads Franklin Simonsen 

Løb: Kurt Jeppesen  

Gå:  Ingen Vinter 

Ski: Freddy Johansen 

  

Samme ordning findes for FOK som vi deler klubhus med. 

  

Adgang kræver indtil videre coronapas, og det kræves at vi foretager stikprøver. 

Der kræves stadig 4m2 per person der står op, 2 m2 for siddende personer. 



Kravene på opslagstavle og på hjemmeside er stadig gældende. 

  

Mogens Kim Johansen: 

Hvor kan vi se om klubhuset er ledigt for arrangementer? 

Vi diskuterede om vi kan have en elektronisk løsning på hjemmesiden. Kan Conventus bruges til at 
koordinere reservering af klubhus mellem FSM / og FOK. 

Bestyrelsen vil løse problemet. 
  

Poul Frederiksen: 

Hvornår blev vores logo ændret? 

FSM logo  blev ændret i 2015. 

  

Der var ikke flere spørgsmål , så mødet sluttede kl 1915, hvorefter vi fik middag med efterfølgende kaffe. 


