
 

Referat af bestyrelsesmøde i FSM d. 12. januar 2022 
 
Til stede: Henning Carlsen (formand), Kirsten Andersen (næstformand), Preben Larsen (kasserer), 
Else Stenner (sekretær), Torben Toft-Nielsen (løb), Freddy Johansen (ski), Hanne Baun (gå) og  Mads 
Franklin (cykel) Afbud fra Bente Aalund 
 
Henning bød velkommen og vi gennemgik referatet fra sidste møde, herefter dagsorden: 
 
1. Generalforsamling den 28. februar 2022, på valg er: Kasserer og næstformand samt et 
bestyrelsesmedlem for to år, samt sekretær og suppleant for hver et år.  
Henning har fået nogle navne og vil kontakte de pågældende. 
 
 Det bliver vedtaget at reservere Det Hvide Pakhus og aftale en let anretning. 
 
2.  Der blev fremlagt og godtaget et flot budget. Vi har for tiden 401 medlemmer. 
 
3.  MTB+ skal opdateres og ligeså Hockey som er i gang men ikke er meldt ud til medlemmerne. 
 
4. Henning vil aftale et online møde med SJ, så vi kan få lagt alle dagene ind i kalenderen. 
 
5. Knud Søndergaard har oplyst, at der er kommet rigtig mange indsigelser på landsplan, og det er 
 endnu uvist om Svanninge Bakker kommer under Natur Nationalpark. 
 
6. Der møder for tiden mellem 5-7 voksne og lidt flere børn til MTB+.  
 Ny sæson kan starte op efter vinterferien.  
 Mads foreslog start lørdag i uge 7, men vil aftale nærmere med Lars Simonsen. 
 
7. Sammenlægning med Sporbyggerne er endnu uklar og tages ikke op på generalforsamlingen. 
 
8. Vi ser gerne at Summerbird bliver sponsor for vores Alpeløb i 2022.  
 FSM tilbyder en annonce i Skismøren og på hjemmesiden mod at Summerbird giver et økonomisk 
 tilskud og kan opstiller en salgsbod på til løbet.  
 
9. Vi har fået orientering fra Kell / Theis angående nyt klubhus Gåsebjerg Sand. 
 Der mangler stadig godt 7 mill., og der søges fortsat forskellige muligheder. 
 
 Udvalgene fortalte om deres aktiviteter og lægger en ny aktivitetskalender på hjemmesiden samt 
 sender til skismøren i Word format inden længe. 
 
 
 Referent: Kirsten Andersen 

 
 
 


