Kredsmøde FSS 2020
Referat af kredsmøde (= generalforsamling) i FSS i Bellinge 19. februar 2020
Deltagere: Bestyrelsen v Kris Klausen, John Dahlberg, Chris Christiansen, Kaare Veng Basse og Mogens
Keinicke. Desuden Lars Munk Jensen, Læseforeningen, Ib Juhl, Assens Skakklub + vært Peter Kinggaard.
1. Valg af dirigent og referent
Peter valgtes som dirigent og Mogens som referent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Fmd Kris fremlagde årets beretning m bilag til deltagerne. 7 velbesøgte stævner. Mange deltagere til DM –
ja sågar også til NM for Giersings hold. Støtte til sommerlejr og andre mere sociale arrangementer.
Gradvist går vi over til IT/rundelægningsprogrammer . Vi bør arbejde med egne visioner og værdier ift DSS.
God debat før den enstemmige godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
Kasserer Mogens gennemgik det reviderede regnskab med bilag (kopi til deltagerne). Året endte med et
underskud på godt 5.000 kr, men foreningen er fortsat velpolstret med en likvid beholdning på godt
101.000 kr., ikke mindst takket være tilskud på ca 36.000 kr fra Det rådgivende Fritidsudvalg. – Godkendt.
Budget 2020: Mogens fremlagde (bilag til deltagerne) et budget, der opererer med et underskud på ca
14.000 kr – og i forventning om fortsat støtte fra Fritidsudvalget. Måske kan det på et tidspunkt blive
relevant at søge efter sponsorer og andre økonomiske samarbejdspartnere. - Taget til efterretning.
Kontingent 2020: Kredsens 5 organiserede klubber fastsætter selv medlemskontingent. Spillere fra ikkeorganiserede klubber betaler et personligt medlemskab på fortsat 30 kr. årligt. I 2019 havde vi 259
medlemmer i alt mod 244 i 2018. - Taget til efterretning.
4. Indkomne forslag - Ingen forslag indkommet.
5. Valg af kredsbestyrelse Genvalg af alle 6: Kris, John, Chris, Kaare, Mogens og Steen Roed samt
nyvalg af Lars Munk Jensen, alle 7 for ét år.
6. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen Genvalg til Per Stentebjerg.
7. Valg af revisor Peter Kinggaard blev genvalgt.
8. Valg af revisorsuppleant Lene Høsthaab blev genvalgt.
9. Drøftelse af arbejdet for kommende sæson, herunder fastsættelse af tid og sted for kredsens
vigtigste arrangementer. Primære arbejdsopgave vil fortsat være at arrangere ca 8 fynske
stævner. Vi afventer DSS’ årsplan, hvorefter bestyrelsen konkretiserer vore planer.
10. Fastsættelse af næste ordinære kredsmøde. Ons 24/2 2021 kl. 19, Lettebækvænget - v Peter.
11. Evt.
Konstituerende møde i aften – straks efter kredsmødet. Se særskilt referat!
Tak for et godt og konstruktivt kredsmøde, incl. kaffe og lagkage ved aftenens vært Peter !
Referat: Mogens Keinicke

