
 

REFERAT 
 
Årsmødet onsdag den 23. november 2022 - FORUM FAABORG 
 
Foruden bestyrelsen deltog 30 brugere/tilhørere, dirigent advokat Mads Sommerlund (MS) samt 
pressen ved Torsten Cilleborg, Fyens Stiftstidende. 
 
Brugere blev registreret ved indgang, og stemmeberettigede fik med det samme udleveret stem-
meseddel 1 - for eventuelt senere afstemning. 
 
Mads Holdgaard (MH) bød velkommen og gik herefter over til en præsentation af bestyrelsen - 
Jens Udenby (JU), Jakob Groth (JG), John Larsen (JL) og Erik Moretto (EM). 
 
MH gav herefter ordet til MS, som bestyrelsen har udpeget som dirigent. 
 
MS indledte med at fortælle om mødes karakter, idet der IKKE er tale om generalforsamling i tradi-
tionel forstand (som foreningerne kender det), men derimod om årsmøde underlagt fondslovens 
bestemmelser - og fondens vedtægter. 
 
MS oplyste, at årsmødet ikke er fondens højeste myndighed – det er bestyrelsen. 
 
I den forbindelse nævnede MS at der ikke ville blive stemt om hverken årsberetning eller regn-
skab. 
 
MS sikrede sig stemmetællere til eventuel afstemning vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmer - 
som stemmetællere blev Erik Breum Andersen (ERA) og Casper Elkrog (CK) udpeget. ERA tager re-
ferat fra årsmødet. 
 
På ønske fra deltageres side gav MS lov til nogle indledende spørgsmål fra forsamlingen inden man 
overgik til dagsordenen. 
 
Lis Nielsen (LN) spurgte ind til JGs bopæl. Han kunne fortælle LN, at han er bosiddende i Faaborg. 
 
Bjarne Jørgensen (BJ) og Carsten Jørgensen (CJ) spurgte ind til, hvorfor ikke alle kunne stemme - at 
FLEXmotionister havde en stemme ligesom foreningerne hver alene havde en stemme. 
 
Jane Castello (JC) spurgte ind til brugen af fuldmagt ved årsmødet, idet hun ikke mente at det var 
korrekt, at det ikke var muligt at stemme ved fuldmagt. 
 
MS forklarede kort om fonde og de regelsæt de virker under, endvidere at de vedtægter som års-
mødet var underlagt var affødt ad de ændringer der skete i forbindelse med FMKs ønske om at ud-
træde af ’kommunale hallers’ bestyrelser herunder FORUM FAABORG. 
 



 

Bestyrelsen har gennem vedtægterne ønsket at sikre en så demokratisk proces som muligt. I den 
forbindelse har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at kunne godkende vedtægterne krævet at få 
defineret brugere så konkret som tilfældet er blevet. 
 
Det er blandt andet af afgørende betydning for godkendelse af fondens vedtægter, at ingen stifter, 
væsentlige bidragsydere eller væsentlige samarbejdspartnere kan få afgørende indflydelse på be-
styrelsens sammensætning. 
 
MS kunne fortælle, at der efter en del undersøgelser i Civilstyrelsen samt en hel del korrespon-
dance mellem bestyrelse (MS) og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om stiftere, brugere og regelsæt, 
der kunne danne grundlag for nye vedtægter kom endelig godkendelse af vedtægtsændringen den 
17. oktober 2022. 
  
Beth Krogh (BK) stillede sig undrende over, at der ’pludseligt’ optræder andre kandidater til besty-
relsesudpegningen, end de der blev oplyst ved brugermødet den 13. oktober 2022.  
 
MH kunne oplyse, at man af gode grunde på det tidspunkt ikke kendte betingelserne for Erhvervs- 
og Selskabstyrelsens godkendelse af de nugældende vedtægter, herunder overgangsbestemmel-
serne fra en udpegningsmodel til en anden. 
 
LN spurgte om det havde sin rigtighed, at der dermed kun skulle vælges/udpeges to bestyrelses-
medlemmer. Det kunne MS bekræfte, idet han samtidigt gjorde opmærksom på at den udpegede  
bestyrelse herefter selv skulle supplere sig/udpege to uafhængige medlemmer (normalt en pr. år). 
 
Grethe Kjeldsen (GK) spurgte ind til et brev som hun via FORUM FAABORG havde stilet til bestyrel-
sen, men endnu ikke fået svar på. Brevet indeholdt en klage over den støj fra padelaktiviteter, som 
de måtte arbejde under. 
 
MH svarede at der var taget hånd om klubbens problem, og anvist andre rammer for foreningen. 
 
Herefter kunne dirigenten gå over til dagsordenen - han gav ordet formanden. 
 
MH samlede punktet omkring bestyrelsens beretning og den økonomiske redegørelse i et og for-
talte om de vilkår bestyrelsen arbejdede under i en tid, som var noget turbulent og uforudsigelig. 
 
I forbindelse med økonomien supplerede EM formanden med at fortælle om de regler, der er gæl-
dende for fondens muligheder for udlodning til driftsselskabet. 
 
Endvidere blev planchen, der viser udviklingen i aktivitetstimer i HAL1 og HAL2 underbygget af EM 
med forklaringen på at aktivitetstimer skulle ses som antallet af timer, hvor der er aktivitet - ikke 
som et udtryk for, hvor mange deltagere, der er aktive i de pågældende timer, eller for den sags 
skyld antallet af udlejede timer. 
 
MHs præsentation er vedlagt referatet. 
 



 

Spørgsmål fra deltagere på årsmødet: 
 
Lotte Nielsen (LN) spurgte ind til hvorfor Fonden står som udlejer til driftsselskabet. MH forklarede 
om opbygningen med Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond Faaborg Hallerne som ejer af byg-
ningsmassen og FORUM FAABORG (driftsselskabet) som lejer. 
 
Tina Christensen (TC) fra skolebestyrelsen udtrykte ønske om, at skolen blev inddraget tidligere i 
forbindelse med væsentlige ændringer i FORUM FAABORG. MH noterede sig ønsket. 
 
TC spurgte om en eventuel HAL3 ville blive placeret på skolens arealer. Dette kunne MH afvise. 
 
LN spurgte om man ikke burde have bragt HAL3 i spil, inden man satte padelbanerne op i HAL2. 
MH kunne oplyse at arbejdet med en eventuel HAL3 er en meget lang proces blandt andet med at 
få en ny lokalplan godkendt i det politiske system. 
 
MH kunne endvidere oplyse, at der var politisk positiv holdning til arbejdet omkring en eventuel 
HAL3, dog må man ikke forvente økonomisk støtte til etableringen fra FMK. Som udgangspunkt var 
økonomien ikke efter bestyrelsens opfattelse den største udfordring i arbejdet med etableringen 
af en eventuel HAL3. MH pegede endvidere på kravet om en optimal udnyttelse på haldriften for 
en udvidelse af kapaciteten. 
 
LN og JC mente ikke padelbanerne bliver brugt nok. Det kunne MH afvise idet han påpegede at ak-
tiviteten var meget høj og helt efter de forventninger som bestyrelsen havde. 
 
Karina Breenfeldt (KB) spurgte ind til CareLink økonomi påvirkede økonomien. MH kunne oplyse, 
at vi havde indtægten i 2021. 
 
LN føler sig stødt over at brugerne skal rykke sig sammen. Forældrene kan ikke komme tidligere 
med deres børn. LN mente også at Folketingsvalg og lignende arrangementer skal ud af FORUM 
FAABORG. MH kunne oplyse at indtægterne fra de nævnte arrangementer havde stor økonomisk 
betydning for FORUM FAABORG. I forbindelse med Folketingsvalget er valgstedet bestemt af FMK. 
 
BK fandt det svært at udvikle sig som forening, når rammerne ikke var til stede. MH viste hvorle-
des bookinger ligger i tidsrummet i månederne september-oktober- november, og der stadig var 
man ledige timer. 
 
JC spurgte om cafeen var lånt ud eller forpagtet. MH kunne oplyse at cafeen er forpagtet ud til 
Thomas Elmelund. Cafédriften har tidligere været økonomisk tung for FORUM FAABORG, men 
med en forpagtning vil mulighederne for at skabe aktiviteter/indtjening og dermed en fornuftig 
drift være til stede. Netto vil forpagtning være et økonomisk plus for FORUM FAABORG. 
 
Der blev spurgt ind til padelbanernes mobilitet. MH kunne oplyse, at banerne står som de gør, og 
ikke vil blive ændret. Der blev givet udtryk for, at man burde have haft et brugermøde forinden 
beslutning og etablering af padelbanerne var sket. På konkret spørgsmål om der vil blive sat flere 
baner op kunne MH oplyse, at det havde man ingen planer om. 



 

 
Marianne Bløcher (MB) kunne fortælle at man i Faaborg Sejlklub har haft gode oplevelser med 
træning i den opdelte HAL2, hun kunne ikke genkende de oplevelser andre havde haft, og synes at 
sejlklubbens aktiviteter fungerede fint sammen med padel. 
 
Man gik herefter over til udpegning af to bestyrelsesmedlemmer. 
 
MS oplyste, at MH, JU og EM fortsatte og der herefter vil være udpegning af to nye bestyrelses-
medlemmer. MS udbad sig oplysning om evt. kandidater. 
 
MH indstillede på bestyrelsens vegne Frank Nielsen (FN) og fra salen kom forslag om Kurt Hart-
mann Nielsen (KHN) der har indgående kendskab til haldrift. 
 
KHN var ikke til stede personligt, derfor modtog årsmødet email med tilsagn om at han ville mod-
tage valg. 
 
Der blev ikke foreslået flere kandidater, hvorefter man kunne konstatere, at bestyrelsen herefter 
består af MH, JU, FN, KHN og EM. 
 
Bestyrelsen vil på førstkommende bestyrelsesmøde udpege yderligere to medlemmer, hvoraf den 
ene alene vil sidde i et år. 
 
Eventuelt. 
 
LN foreslog at FORUM FAABORG afvikler dialogmøde med brugerne inden sommer. MH noterede 
sig ønsket. 
 
Der blev spurgt ind til Palle P. arven. MH kunne oplyse, at bestyrelsen overvejede hvorvidt man 
ville forfølge muligheden for at blive fritaget for arveafgift, endvidere at bestyrelsen ikke havde 
taget stilling til, hvad arven skulle bruges til. 
 
Torben Pedersen (TP) gav udtryk for, at der var mange forskellige interesser for de mange brugere 
af huset, og det derfor vil være svært at tilfredsstille alle foreninger/brugere. Han opfordrede til, at 
man var med til at bidrage til fællesskabet ikke blot se det med udgangspunkt i sin egen for-
ening/aktivitet, med på det samlede FORUM FAABORG. 
 
JC spurgte ind til økonomien bag en HAL3. MH kunne oplyse, at økonomien til etableringen af en 
eventuel HAL3 var det mindste problem. Lokalplanen ville efter MHs mening blive den største ud-
fordring. 
 
BK spurgte ind til om man kunne få padelaktiviteterne over på halbookingsystemet, så de blev 
’synlige’. ERA kunne fortælle at Matchi systemet var en nødvendighed for driften af banerne, idet 
det blandt andet styrede adgangen til banerne og lyset (der også viser, at spillerne har betalt for 
banen) - de to systemer kan ikke samkøres. 
 



 

Der blev spurgt ind til om der var personlige økonomiske interesser i etableringen og driften af pa-
delbanerne. MH kunne afvise dette. Alle baner er købt og betalt af fonden. 
 
Mødet afsluttes og MH takkede for stort fremmøde og god ro og orden. 
 
Referat tiltrådt af: 
 
Faaborg, den 30. november 2022 
Som dirigent 
Advokat Mads Sommerlund 

 
 


