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Skovmarken d.20.02.2014 

Johnny Rosenkjær 

 

Bent, byder velkommen til FOK’s generalforsamling, formanden er desværre fraværende 

pga. pludselig opstået sygdom. Der er 21 fremmødte til generalforsamlingen i alt, inkl. 

Bestyrelsen, som er repræsenteret ved Helle, Søren og Bent.  

1. Valg af dirigent og referent. 
- Dirigent – Frank Pedersen 
 
- Referent – Johnny Rosenkjær 
 
- Generalforsamlingen konstateres rettidigt indkaldt. 
 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. 
- Beretningen er udsendt per mail til alle medlemmer. Bent spørger om der er spørgsmål til 
beretningen - Det er ikke tilfældet. 
 
- Bent orienterer om nye betingelser vedr. klubhuslejen. Faaborg Midtfyn Kommune, har 
varslet en ændring i den måde som klubben modtager tilskud til klubhuset på. Rent 
praktisk vil det betyde, at klubben vil få en fast ”husleje” per måned, som formodentlig vil 
være lidt større end de udgifter som klubben har til klubhuset i dag.   
 
-Beretningen roses, formendens beretning og øvrige delberetniner, er meget fyldest 
gørende og giver et flot indblik i de mange aktiviteter der er i gang i klubben. ”tak til 
bestyrelsen, for den flotte beretning”  
 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
- Helle gennemgår det reviderede regnskab, der udviser et lille underskud  -1.600,-kr. 
Fint resultat, der har været mange aktiviteter og god omsætning. Det er endnu en gang 
lykkedes at finde enkelte sponsorater og der er tjent penge ved afholdelse af aktiviteter. 
 
-Arrangementer som ”Vinterkarrusellen”, FynsSprintCup”, ”Faaborg 2/3 dags” og ”Salomon 
Trail” har givet fine overskud. 
 
- Medlemstallet er nogenlunde uændret 
 
-Der spørges til om PR. udgifter i forbindelse med ”Find Vej” projektet, refunderes ?  
”nej”, Det er udgifter som klubben selv afholder 
 
-Ros til gennemgangen af regnskabet, det er flot sat op, og grundig gennemgang   
 
-Generalforsamlingen godkender regnskabet. 
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4. Behandling af indkomne forslag. 
- Ingen 
 
 

5. Forelæggelse af planer og budget, 
samt fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
 
-Helle gennemgår budget for næste år (kan læses i det fremlagte regnskab)  
  
- Der spørges til forholdsvis stor post med PR udgifter ? 
Der forventes lidt ekstra udgifter i forbindelse med afholdelse af Påskeløbet og ”Find Vej” 
arrangement.  
 
-Bestyrelsen anbefaler en fastholdelse af det nuværende kontingent: 
Familie -         800,- 
Voksen -        450,- 
Ungdom t.o.m. 20år  – 300,- 
Passiv –     175,- 
 
-Generalforsamlingen godkender kontingentet. 
 
Kommende aktiviteter, der er i fuld gang med at blive planlagt: 
-Påskeløb (2014) 
-FindVej arrangement  
-Fyns Sprint Cup (maj) 
-Faaborg 3-dags (august) 
 

 
6. Valg af bestyrelse. 
Der afholdtes valg til bestyrelsen efter vedtægterne.  
Følgende blev valgt: 
a) Kasserer Helle Andersen (genvalg) 
b) Bestyrelsesmedlem 2 Bent Mikkelsen (genvalg) 
c) Bestyrelsesmedlem 3 Søren Klingenberg (genvalg) 
 

 
7. Valg af 1 suppleant 
Følgende blev valgt: 
- Johnny Rosenkjær 
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8. Valg af 2 revisorer 
Følgende blev valgt: 
- Erwin Ehrhorn og Lis Knudsen 
 

og en revisorsuppleant 
Følgende blev valgt: 
- Morten Lassen 
 
 

9. Eventuelt 
 
-Der spørges til status på Påskeløbet ? Bent orienterer, alle stævnepladser er på plads og 
besigtiget. Funktionsledere er på plads og de var alle samlet for kort tid siden. ”det går 
godt, vi mener at der er styr på det”. 
 
Hvis der skulle være nogle som endnu ikke har meldt sig som ”hjælper” er man 
meget velkommen. Kontakt gerne Leif Kristensen. 
 
-Kortene er ved at være færdige, dog har ”Bodil” og ”Allan” givet en ekstra udfordring, da 
der stadig ryddes meget op i skoven, efter de 2 storme. Og der derfor stadig sker store 
ændringer i skovene.  
 
-Der er lidt snak om klubaftner, og behovet herfor.  
 
-Der spørges til hjemmesiden og status på denne. Lotte og Mogens er i fuld gang  
 
-Bent spørger Eva, hvordan det står til på ”Tirsdagsholdet” ? 
Der er ”fuldt hus” og alt er ok  
 
 
-Frank takker forsamlingen for god ro og orden. :-) 
 
 
 
 
Formand Dirigent 
  
  
 Referent 
 

 


