Referat af bestyrelsesmøde i FSM d. 15. september 2021
Til stede: Henning Carlsen (formand), Kirsten Andersen (næstformand), Preben Larsen (kasserer),
Else Stenner (sekretær), Torben Toft-Nielsen (løb), Mads Franklin (cykel), Freddy Johansen (ski) og
Inger Vinther (gå + referent)
Gæster:

Niels Knudsen - formand for sporbyggerne
Lars Simonsen - fra Faaborg-Midtfyn Kommune

1. Evt. samarbejde med sporbyggerne
Niels Knudsen (sporbyggerne) og Lars Simonsen (kommunen) er inviteret med til
dette punkt for at afklare fælles interesser og et muligt samarbejde
Om sporbyggerne: 7 frivillige startede for få år siden med sporbygning, foreningen
har nu 70-75 medlemmer samt 7-800 følgere på Facebook.
Sporbyggerne får uddannet 7 instruktører som MTBing, hvilket er den højeste
internationale uddannelse for MTB-instruktører.
FSM-cykelafdeling og Lars Simonsen har overvejet følgende model: de sporbyggere,
der gerne vil cykle samt andre MTB-interesserede, melder sig ind i FSM.
FSM-cykelafdeling tilbyder allerede MTB, så det nye tilbud bliver blot et ekstra tilbud
under FSM-cykling.
FSM-cykelafdeling kan således (hvis FSMs bestyrelse er interesseret) i fremtiden
tilbyde:
racer
MTB
MTB+
MTB+ er hold, hvortil der er tilknyttet instruktører.
Det foreslås, at der oprettes 4 hold
1. børn (7-10 år), her skal forældre med
2. ungdom (11-17 år)
3. voksne, der gerne vil køre stærkt
4. rigtige mænd og rigtige kvinder, voksne der tager den mere med ro.
Da MTB+ holdene får en instruktør, foreslås det, at de betaler lidt mere i kontingent:
500 kr. for voksne og 300 kr. for børn. Instruktørerne betaler ikke kontingent.
Mads laver et skriftligt udkast, som sendes til bestyrelsens medlemmer.
FSMs bestyrelse går ind for at samarbejde med sporbyggerne.
d. 16 oktober bliver banerne på østsiden af Odensevej indviet.
Vi skal arbejde hurtigt i bestyrelsen for at være klar til at modtage nye medlemmer.
2. Udlån af forskelligt udstyr til sporbyggerne
FSM har noget grej, som begge klubber må kunne bruge. Ok.

Sporbyggerne har behov for en nøgle til klubhuset, midlertidigt. Ok.
3. Kodelås på klubhuset
Kirsten har indhentet et tilbud: 9.200 kr for en kodelås på døren ud mod
naturlegepladsen. Både Orienteringsklubben og FSM er interesserede i at få kodelås
på døren.
4. Booking af klubhuset på Conventus.
De enkelte udvalg vil snart kunne booke tid til deres aktiviteter i klubhuset. Vi skal
blot have nogle flere rettigheder på Conventus. Det kommer snart.
5. Evt.
Sponsorer på hjemmesiden:
Torben: lad de sponsorer, der støtter klubben generelt stå på forsiden, så kan de
sponsorer, der støtter de enkelte afdelinger stå under den konkrete afdeling, som
kan ’tale med’ Facebook. Mads kontakter en hjemmeside-designer. Vi hører
nærmere.
Afmærkede stier:
Else synes, at der er for ringe skiltning til ruterne i Svanninge Bakker og Bjerge.
Førstehjælpskursus:
Kirsten oplyser, at der er kommet en del tilmeldinger.
Fotos til hjemmesiden.
Til næste bestyrelsesmøde, skal vi bede Jørn Ungstrup om at komme og tage et
billede af os.
Referat Inger Vinther

