
Referat af bestyrelsesmøde i FSM d. 5. oktober 2021 
 
Til stede: Henning Carlsen (formand), Kirsten Andersen (næstformand), Preben Larsen (kasserer), 
Else Stenner (sekretær), Torben Toft-Nielsen (løb), Freddy Johansen (ski) og Inger Vinther (gå + 
referent) 
 

1. Budget for optagelse af sporbyggerne i FSM 
HC har talt med Lars Simonsen fra sporbyggerne om det realistiske antal nye 
medlemmer og forelagde et budget-udkast for MTB+ under FSM  
 
Kontingent for børn og unge: 350kr. 
Kontingent for voksne: 500 
 
Det forhøjede kontingent til MTB+ skyldes, at der er instruktører på holdene. 
Kontingent på 350 kr. hhv. 500 kr. for BTM+ vil gælde resten af dette år og hele 2022. 
    
Instruktørerne betaler ikke kontingent 
Der skal være 2 instruktører pr. hold á 10 personer, dog kun én på børneholdet, da 
de har forældre med. 
 
Sporbyggerne: 
Ønsker at blive en del af FSM. Kontingent som øvrige medlemmer. 
--- 
 
HC kontakter sporbyggerne vedr. fremtidig vedligeholdelse af sporene. Det er vigtigt, 
at få klarlagt, hvem der har ansvaret for, at sporene vedligeholdes korrekt. Det er 
ikke en opgave, som det nuværende FSM kan påtage sig. 
 
Bestyrelsen mener, at Lars Simonsen skal stå for MTB+, og at han skal være medlem 
af cykeludvalget. Cykel-udvalget refererer til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen tilslutter sig, at MTB+ kommer med i FSM. 
Punktet tages op på generalforsamlingen i februar 

 
2. Indvielse af MTB spor d. 16. oktober, hvad gør vi? 

Fredag d. 15. oktober: 75 elever fra Øhavsskolen kommer kl. 8.15 og 25 elever fra 
gymnasiet kommer ca.  kl.10.30 og prøvekører sporene. Der er lejet mountainbikes 
og cykelhjælme. 
 
Lørdag d. 16. oktober: officiel indvielse af sporene. 
Der forventes mange gæster, så der bliver også brug for mange hjælpere. 
Vi udlåner grillen og ønsker at få den rengjort tilbage. 
 
Søndag d. 17. oktober: Muligvis køres der et down-hill klub-mesterskab. Man vil 
gerne have tidtagning i så fald. 



 
3. Pressemeddelelse fra FSM angående MTB+ 

Henning kontakter Kewin vedr. Pressemeddelelse. 
 

4. evt. 
KA fremsatte et forslag om igen at tilbyde løbetræning for at brande klubben. F.eks. 
med hjælp fra DGI. 
Tidligere og ret nye tiltag for at få nye løbere i klubben har ikke givet resultater, men 
Torben vil tage forslaget op i løbe-udvalget igen. 
 
HC har talt med både borgmester Hans Stavnsager og skovridder Jacob Harrekilde 
a. der kommer en cykelsti fra rundkørslen på Nyborgvej og ud til Gåsebjergsand 

Cykelstien betales af Staten. 
b. klubhuset er ikke skrinlagt. Borgmesteren mente, at der kun mangler 1 mill. I 

finansiering 
 

 
Referat  
Inger Vinther 

 
 
 
  


