Referat fra generalforsamlingen i Sparta Atletik og Motion
den 28. januar 2013
Formanden bød de omkring 60 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 som første handling generalforsamlingens lovlige
indvarsling. Derefter bad han et par frivillige fra forsamlingen melde sig som stemmetællere.
Dorthe Wiuff og Hack Kampbjørn stillede sig til rådighed.
2. Formandens beretning
I forlængelse af den trykte beretning i klubbladet oplyste Formanden, at retssagen med Alt for
Damerne var blevet endeligt afsluttet den 7. januar 2013. Sparta tabte sagen og måtte acceptere
en ekstra regning på 100.000 kr. Sagen har i alt kostet Sparta 1,2 mio. kr.
Der var ingen 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.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen til beretningerne, der herefter var
godkendt.
3. Regnskab 1.1. – 31.12.2012
Efter forslag fra John Tyrrestrup blev regnskabet med noter præsenteret i en mere overskuelig
form, og Formanden gennemgik hovedtallene.
Det blev bemærket, at der var en forskel mellem omkostningsbeløbet for klubhus/hallen i det
omdelte regnskabsmateriale og det tal, der var vist på overhead. Forskellen skyldes udgiften til en
forsikring, som ikke var blevet overflyttet, da overhead’en blev lavet.
Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer, hvorefter dirigenten konstaterede regnskabet for
godkendt.
4. Kontingentfastsættelse og Budget 2013
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Bestyrelsen foreslog en stigning i kontingentet fra 450 kr. i kvartalet til 500 kr., gældende
fra 1. april 2013.
Formanden oplyste, at Sparta medlemmer har gratis deltagelse i klubbens løbsarrangementer for
2.200 kr. pr. år. Aftenløbet i forbindelse med Copenhagen Athletic Games vender tilbage.
Derudover introducerer vi to nye løb: Burn testen, som er et løb kun for mænd og Børnestafetten
mod Mobning, som vi arrangerer i samarbejde med Red Barnet og Mary Fonden.
Mikael Houborg bemærkede, at vi vel ikke tjener noget på Børnestafetten. Formanden svarede, at
vi aflaster Red Barnet og Mary Fonden og regner med at få del i indtægterne. Vi sparer en del ved
at fordele løbsomkostninger over de 3 løb, Burn testen, Børnestafetten og Kvindeløbet, der
afvikles over 3 sammenhængende dage, den 14. – 15. og 16. juni.
Svend Hartling mente, at der i budgettet burde være plads til at lave lydisolering i hallen, så
akustikken bliver forbedret. Formanden oplyste, at udgifterne til et sådant projekt ligger i million
klassen, hvilket er grunden til, at vi ikke har kastet os ud i det på nuværende tidspunkt.
John Tyrrestrup påpegede stigningen på 30% i omkostningerne til rejser i 2012, og at der i
budgettet for 2013 er en yderligere stigning. JT mente ikke, vi skal lade kontingentet stige.
Svend Hartling bemærkede, at der med et budgetteret resultat for 2013 på 3,4 mio. burde der
være mulighed for fortsat renovering og forbedringer af hallen. Svend H mente, at forslaget om
kontingentforhøjelse var ok.
Formanden begrundede forslaget om kontingentforhøjelse med, at vi yder stor service, og at det
er dyrt at lade vore atleter deltage i store stævner rundt omkring.
Løbsverdenen er usikker, og vi er nødt til at oparbejde en kapital, for at kunne stå imod i perioder
med mindre løbsindtægter, eller i værste fald aflysning af et løb. Den beskedne kontingentforhøjelse er med til at sikre fremtiden. Formanden ville ikke sætte tal på, hvor stor en buffer, vi
arbejder hen imod, men der er hele tiden mange planer, vi gerne vil være med i for at udvikle
Sparta.
Mariann Aagesen var bekymret for, at vi med forhøjelsen risikerede flere udmeldelser, hvilket
Formanden ikke mente ville blive tilfældet.
Dirigenten gik herefter over til afstemning ved håndsoprækning for kontingentforhøjelsen samt
budgettet for 2013. Der var overvejende flertal for vedtagelse af begge dele, hvorefter
kontingentet på 500 kr. pr. kvartal fra 1. april 2013 og budgettet for 2013 var vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde modtaget forslag fra Toke Lindhardt Jensen og Steen Nørgaard Thomsen om en
ændring i vedtægternes § 12 til følgende:
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”Foreningens regnskab er kalenderåret. Regnskabet revideres af en ekstern registreret
revision eller statsautoriseret revisor. Driftsregnskab og status forelægges med revisors påtegning
til godkendelse på den ordinære generalforsamling.”
Forslaget var udleveret til generalforsamlingens deltagere. Forslagsstillerne deltog ikke selv i
generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne kommenterede Henrik Vincentsen forslaget og oplyste, at bestyrelsen, hvis
den ønsker det, kan gøre brug af ekstern revision, som vedtægterne er i dag. Ingen af vore
økonomiske samarbejdspartnere, A.P. Møller Fond’en, det offentlige, Nordea eller Nykredit har
stillet krav om ekstern revision.
En basispakke for ekstern revision koster 60.000 kr. pr. år. Eksterne revisorer ser på balance, og
bogførte poster, men ikke på fornuftig brug af midlerne. De checker heller ikke overholdelse af
tegningsbestemmelser.
Bestyrelsen anbefaler at vi ikke laver denne vedtægtsændring.
John Tyrrestrup korrigerede HV’s kommentar om tegningsrettens opfyldelse, idet det er noget
eksterne revisorer ser på. JT beklagede, at forslagsstillerne ikke var tilstede, og mente, at forslaget
kunne opfattes som mistillid til bestyrelsen fra deres side.
På et spørgsmål, om vi kunne have fået større sponsor tilskud ved fremlæggelse af et eksternt
revideret regnskab svarede Formanden, at vi har få store sponsorer, som vi har arbejdet sammen
med i mange år, og flere aftaler går langt frem i tiden. Samsung har endda så stor tillid til os, at de
har forudbetalt et sponsorat.
Herefter gik dirigenten over til afstemning ved håndsoprækning om den foreslåede
vedtægtsændring af § 12.
Der var 1 stemme for, 43 imod, 16 hverken for eller imod.
Forslaget om vedtægtsændringen var hermed forkastet.
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.
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.

3

I
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.
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. Helle Strøm blev på
generalforsamlingen i 2012 nyvalgt til udvalget og genopstiller. BD’s fejl, at Helle ikke var kommet
på valglisten over medlemmer, der genopstiller i år. Undskyld.
Stævneudvalget er et arbejdsmæssigt krævende udvalg, derfor de mange medlemmer.
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, Mikael
Houborg og Britta Vejen genvalgt. Louice Caspersen og Robert Andersen blev nyvalgt til udvalget.
Ungdomsudvalg.
Charlotte Beiter Bomme blev genvalgt som formand og Thomas Offersen som form.suppleant.
Anja Lindholm blev genvalgt og Bo Lindholm og Lars Kristiansen nyvalgt som medlemmer.
Arrangementsudvalg
Gunna Bastrup blev genvalgt som formand og Mikael Houborg som form.suppleant.
Medlemmerne Finn Hallas og Vanessa Diaz blev genvalgt.
Revisorer
Revisorerne Thorbjørn Argir og Ole Bach samt revisorsuppleant Jørgen Hansen blev alle genvalgt.
Ad hoc
P.t. ingen ad hoc udvalg.
Eventuelt
En deltager i generalforsamlingen (jeg fik desværre ikke hans navn) havde oplevet nogle kedelige
episoder med folk, der er kommet til skade i forbindelse med træningen. Han foreslog, at
fartholdere og trænere fik et basalt førstehjælps kursus. NJ oplyste, at vi har et tilbud fra Trygheds
Fonden om førstehjælps kurser, og Bente Frøkjær supplerede med information om, at
Breddeudvalget har kørt førstehjælps kurser for hverdagstrænerne.
En del af vore officials har været på et trafikkursus, og her var førstehjælp obligatorisk.
Maria D. Nannestad spurgte, hvorfor 5 km distancen var fjernet igen fra Kvindeløbet. Formanden
svarede, at Sparta vil adskille sig fra de mange ”poseløb”, og derfor kun tilbyder 10 km til
Kvindeløbet.
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Svend Hartling opfordrede bestyrelsen til at gennemgå og tilrette antallet af medlemmer i de
forskellige udvalg.
Hermed var dagsordenen udtømt, og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for hans indsats, og generalforsamlingens deltagere for deres tillid.
Han benyttede lejligheden til at opfordre medlemmerne til at stille op som hjælpere til Spartas
løb, hvis man ikke selv skal løbe, og til vore atletikstævner som hjælper eller dommer. Formanden
lovede at gå videre med spørgsmålet om etablering af både førstehjælps kursus og et
dommerkursus.
Til kontorets personale var der også en stor tak og ros fra formanden.
Der er stadigvæk ikke kommet forslag til et nyt kampråb, så generalforsamlingen sluttede med det
sædvanlige: Ra – Ra – Ra – Bra – Bra – Bra – Sparta – Sparta – Sparta.

Referent: Bodil Dyrby
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