Referat fra generalforsamlingen i Sparta Atletik og Motion
den 25. januar 2012
Formanden bød de 69 fremmødte velkommen og gik derefter over til dagsordenens første punkt.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henrik Breum. Der var ikke andre forslag, hvorefter Henrik Breum var valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling.
2. Formandens beretning
Formanden havde ikke yderligere bemærkninger til den trykte beretning i klubbladet.
John Tyrrestrup spurgte, hvornår der ville blive plads til løberne i klubhuset/hallen, og foreslog
flytning af skabene i hallen. Formanden oplyste, at hele langsiden i hallen mod stadion bliver
indrettet som et åbent aktivitetssted for motionsafd. med skabe, motionscykler og 2 nye
løbebånd. I øjeblikket bruger motionsafd. hallen om onsdagen til styrketræning. Nogle atletik
stævner kræver halbrug, hvor vi er nødt til at lukke af for motionsløberne.
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til beretningen, hvorefter dirigenten
erklærede denne for godkendt.
Udvalgsformændenes beretninger
Ingen af udvalgsformændene havde yderligere bemærkninger til de trykte beretninger i
klubbladet, bortset fra Charlotte Beiter Bomme, der beklagede, at nogle navne på
udvalgsmedlemmer i ungdoms- og stævneudvalg var forkerte. Bodil undskyldte den mangelfulde
korrekturlæsning.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningerne.
3. Regnskab 1.1. – 31.12.2011
Regnskabet var omdelt til generalforsamlingens deltagere. Steen Nørgaard Thomsen og Toke
Lindhardt Jensen havde sendt en række skriftlige spørgsmål vedr. regnskabet, som formanden
besvarede punkt for punkt, suppleret med skriftlige besvarelser fra den økonomiansvarlige i
bestyrelsen Johnni Ernst Havemann og Spartas revisorer Thorleif Argir og Ole Bach.
2011 startede dårligt. En nedgang i tilmeldingsgebyrerne bevirkede udarbejdelse af et nyt
revideret budget. På trods af en nedgang på 2 mio. i løbsindtægter , blev driftsresultatet alligevel
ca. 1 mio. bedre end budgetteret.
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Udgifter til træningsture som La Santa, Tisvilde etc. har tidligere ligget under salg/service,
men er flyttet til posten træning/uddannelse.
Toke spurgte, hvorfor løn- og træneromkostninger var splittet op i 2011 regnskabet. Formanden
svarede, at opdelingen gav et bedre overblik over udgifterne til henholdsvis administrative
medarbejdere og trænere.
På spørgsmål fra John T oplyste Formanden, at byggeudgifterne på hallen bliver betalt efter
regning. Vi har ikke egne ansatte med i byggeriet. Vi forventer ikke uforudsete udgifter på hallen,
men skulle de opstå, kan vi stoppe renoveringen. Der er budgetteret med 5 mio. til de resterende
arbejder, og vi har endnu ikke fået udbetalt penge fra A.P. Møller Fonden.
Tallet for løbstilmeldinger ligger p.t. ca. 10% højere for 2012 end året før. Henrik Vincentsen
oplyste, at de budgetterede løbsindtægter er vurderet konservativt, og iflg. Formanden vil vi
kunne tilpasse udgiftssiden, hvis der skulle ske en drastisk nedgang i antallet af tilmeldinger til
vores løb.
Birgitte Espersen udtrykte bekymring for, at man ville benytte en kritisk økonomi som
undskyldning for indførelse af medlems betaling for deltagelse i f.eks. Copenhagen Marathon, eller
en kontingentforhøjelse. Kravet om 50% betaling for CM 2012 var frafaldet, men iflg. NJ kunne det
måske på et tidspunkt blive nødvendigt. Formanden oplyste, at medlemmer får gratis løb for
mere, end de betaler i kontingent.
Sponsor indtægter/-udgifter er ikke med i regnskabet. Sponsorerne betaler omkostninger på
løbene, der svarer til sponsoratet, direkte til leverandørerne.
På spørgsmål fra Steen svarede Formanden, at der i de eksisterende sponsor kontrakter var taget
højde for at undgå en problematik i stil med Alt for Damerne sagen. Den sag er anket til
Højesteret, hvor den kommer op den 17. december 2012. Vi skal ikke regne med at vinde sagen.
Steen efterlyste en pengestrøms analyse i stil med den 8 mdr.s opgørelse, der var lavet tidligere.
NJ mente, at et sådant papir kun var udleveret til bestyrelsen, men ville checke op på sagen. Iflg.
Henrik Vincentsen var det ganske naturligt, at udgiftssiden i perioder var højere end indtægterne
og omvendt, afhængigt af aktivitets niveauet på løbsarrangementer.
John T foreslog, at der ved årets udgang blev lavet en opgørelse over medlems til-/afgang, og
anbefalede, at regnskabet blev udvidet med et par sider med noter til store poster og en
påtegning fra revisionen.
Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer, hvorefter dirigenten konstaterede regnskabet for
godkendt.
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4. Kontingentfastsættelse og Budget 2012
Formanden oplyste, at budgettet var baseret på et uændret kontingent . Vores center, Elitecenter
Øst, udløser store tilskud fra flere idrætsorganisationer.
Udgifterne til udarbejdelse og elektronisk udsendelse af klubbladet ligger under andre poster i
budgettet.
Palle Arentoft bemærkede, at der i administrationsomkostninger for 2012 budgetteres med
800.000 kr. mindre end året før, og Formanden forklarede besparelsen med tryksags- og porto
besparelser. Vi sender ikke mere indbydelser ud til de store løb, og til Copenhagen Marathon,
Kvindeløb og Powerade Halvmarathon bliver startkort fremover sendt elektronisk.
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til punkt 4, hvorefter uændret kontingent og
budget for 2012 var godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringen i § 9 afsnit 1 og 2 blev eenstemmigt vedtaget.
Punkterne 6 – 7 – 8 – 9 Valg.
Liste over formænd og medlemmer, der ønskede at genopstille/nyopstille til bestyrelse og de
forskellige udvalg var lagt frem. Supplement til listen: Helle Strøm, ny kandidat til Stævneudvalget.
I lighed med sidste år foreslog dirigenten, at pkt. 8: Valg af udvalgsformænd samt suppleanter for
disse og pkt. 9: Valg af de øvrige medlemmer af de faste udvalg blev taget under eet. Jes Schmidt
foreslog, at en sammenlægning af de to punkter på næste generalforsamling blev godkendt som
en vedtægtsændring.
Bestyrelsen
Niels Jørgen Holdt blev genvalgt som formand.
Klaus Qvortrup og Henrik Vincentsen blev genvalgt som menige bestyrelsesmedlemmer.
Henrik Breum og Jes Schmidt blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
Eliteudvalg
Henrik Paulsen og Henrik Vincentsen blev genvalgt som henholdsvis formand og form.suppleant.
Udvalgets øvrige medlemmer, Charlotte Beiter Bomme og Kim Birk blev genvalgt.
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Stævneudvalg
Johnni Ernst Havemann og Maj Grevy blev genvalgt som henholdvis formand og form.suppleant.
Anja Lindholm, Lars Ejstrup, Irene Müller og Anne Hartling blev genvalgt og Helle Strøm nyvalgt til
udvalget.
Breddeudvalg
Bente Frøkjær blev genvalgt som formand og Brian Dåsbjerg som form.suppleant. Af udvalgets
øvrige medlemmer blev Bjarne Højegaard, Jan Kjærsgaard Sørensen, Susan Engelsen og Mikael
Houborg og Steen Thomsen alle genvalgt. Michel Honoré og Britta Vejen blev nyvalgt til udvalget.
Ungdomsudvalg.
Charlotte Beiter Bomme blev genvalgt som formand og Thomas Offersen som form.suppleant.
Medlemmerne Anja Lindholm, Helle Rolighed og Martin Pedersen blev genvalgt.
Arrangementsudvalg
Gunna Bastrup blev genvalgt som formand og Mikael Houborg som form.suppleant. Frederik
Bøjholm og Finn Hallas blev genvalgt og Vanessa Diaz nyvalgt til udvalget.
Revisorer
Revisorerne Thorbjørn Argir og Ole Bach samt revisorsuppleant Jørgen Hansen blev alle genvalgt.
Ad hoc
P.t. ingen ad hoc udvalg.
Eventuelt
Mikael Houborg spurgte, hvorfor en interaktiv hjemmeside for Sparta motion var valgt fra i det
nye hjemmeside oplæg. Hertil svarede Dorte Vibjerg, at man var i fuld gang med lancering af de
nye sider, og at man er åben for forslag fra Breddeudvalget til det oplæg, der er lagt ud.
Svend Hartling, motionsløber med tilknytning til både motions- og atletikafd. , var stolt af at være
med i en visionær klub som Sparta, og roste klubben for initiativer som etablering af
sportsgymnasiet og de mange arrangementer og flotte resultater specielt indenfor atletikken.
Formanden takkede Svend, og forsikrede, at Sparta fortsat vil meget længere. Bl.a. vil vi gerne
have fat i nabogrunden over mod Parken, hvor der kan bygges et hus med gymnastiksal,
klublokaler etc., et projekt, som vi vil spare sammen til.
Hermed var dagsordenen udtømt, og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for hans indsats, og udtrykte samtidig en stor tak til sine
medarbejdere på kontoret.
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Formanden havde endnu et punkt på programmet: Udnævnelse af et Æresmedlem. Ole
Bach blev meldt ind i Sparta som 11-årig i 1960, valgt som revisor i 1978, en post han stadigvæk
har, han ydede en stor indsats under Broløbet, og var primus motor i at skaffe Sparta de 5 mio. fra
A.P. Møller, så det er meget fortjent, at Ole nu bliver udnævnt til Æresmedlem i Sparta.
Ole takkede for æren og lovede, at han altid vil være med i Sparta.
I mangel af forslag til et nyt kampråb sluttede generalforsamlingen med det gode, gamle:
Ra – Ra – Ra – Bra – Bra – Bra – Sparta – Sparta – Sparta.

Referent: Bodil Dyrby
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