Referat kredsmøde FSS 21. feb. 2018
Afholdt på Lettebækvænget 21 i Bellinge med disse 7 deltagere: hele bestyrelsen (Kris
Klausen, John Dahlberg, Steen Roed, Torben Bentsen, Mogens Keinicke), Kaare Veng Basse
(aktiv spiller) og værten Peter Kinggaard.
1. Valg af dirigent og referent
Peter valgtes som dirigent og Mogens som referent.
2. Fremlæggelse af kredsbestyrelsens beretning til godkendelse
Kris fremlagde beretningen mundtligt – med fokus på de mange stævner, som enten FSS
eller DSS, alle med succes og god tilslutning, har stået for i 2017. Efterfølgende var der
enighed om, at FSS med DSS’ nye struktur i 2017 i højere grad relaterer til stævneudvalget
(og sekretariatet) end til DSS’ bestyrelse. Ros til Kris, Torben og Steen for godt
”hjemmeside-arbejde”. – Kris vil senere fremsende den godkendte beretning på tryk til
mødets deltagere.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
Mogens delte kopi af det reviderede regnskab ud og gennemgik nøgletallene. Årsresultatet
for 2017 endte med et underskud på 10.574 kr og en likvid formue 31. dec. 2017 på
117.000 kr. Tilfredsstillende, idet målet er via billige aktiviteter for spillerne at nedbringe
vor ret store formue år for år. – Peter påpegede dog, at vi ikke ud i al fremtid kunne regne
med det store tilskud fra Kulturregion Fyn (i 2017: 32.995 kr.).
Mogens fremlagde et budget for 2018 efter samme principper som i 2017: med udgifter på
58.000 kr, indtægter 46.000 kr, incl. forventet tilskud på 35.000. Torben, Peter og John
deltager i møde om tildeling af midlerne 8. marts på Slottet i Odense.
Vi vedtog uændret spillerkontingent og indskud i 2018: dvs. 30 kr. begge steder.
4. Indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

5. Valg af kredsbestyrelsen (OBS: samtlige personvalg i FSS gælder kun ét år)
Genvalg til Kris, John, Steen og Mogens. Gave til Torben, der vælger en pause fra arbejdet.
Nyvalgt blev Kaare Veng Basse, dermed har vi igen en aktiv spiller i bestyrelsen.

6. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen
Ann Bønnelycke, Verninge, ønsker ikke genvalg. Vi gav Anne Mette Bruntse mandat til
at finde en anden forælder fra Verninge.
7. Valg af revisor Peter 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
Overordnet vil vi arbejde videre efter planen for 2017/18. Dog vil vi gerne overdrage
værtskab for OM fra IKEA til Giersings Realskole eller Ejerslykkeskolen. En af disse to kunne
være reserveskole for Kommunemesterskaberne, hvis det (igen) glipper for Lærkeskolen.
John og Nr Åby lægger muligvis billet ind på Pige DM. – I øvrigt afventer vi en årsplan fra
DSS, hvorefter hele vor plan kan ligge færdig primo/medio maj
10. Fastsættelse af næste ordinære kredsmøde on. 20/2 2019 på Lettebækvænget
11. Eventuelt
Trods meget sen invitation og tilmeldingsfrist (1. marts) til pige DM i Horsens 10.-11. marts
vil vi meget gerne opfordre samtlige fynske pigespillere til at melde sig. Vi vil selv føre
kampagne på vore respektive skoler samt ved Pige FM på lørdag i Nyborg. Formentlig vil
ingen fra mødet være med som officials ved stævnet. Kontakt er DSS’ stævneudvalg v Lisa
Havshøj.
Referent: Mogens

