Referat fra generalforsamlingen i Sparta Atletik og Motion
den 27. januar 2014
Formanden bød de omkring 60 deltagere 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, der var udsendt via nyhedsmail til medlemmerne den 13. december 2013, og
bekendtgjort ved opslag i Idrætshuset og på Løbskontoret.
Esben Larsen betvivlede ikke generalforsamlingens lovlige indvarsling, men efterlyste oplysning
om dato på hjemmesiden.
2. Formandens beretning
Formanden gjorde opmærksom på, at han i sin beretning for 2013 for en gangs skyld havde taget
lidt hul på fremtiden, hvilket han ville uddybe under generalforsamlingens punkt 12: Eventuelt.
John Rua roste formanden for en flot beretning.
Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål til beretningen, hvorefter dirigenten
erklærede denne for godkendt.
Udvalgsformændenes beretninger
Ingen af udvalgsformændene havde yderligere bemærkninger til beretningerne, der var udsendt
med nyhedsmail.
Til Breddeudvalgets beretning havde Sara Vern et spørgsmål vedr. distancetræning mandage og
onsdage. Hertil svarede Bente Frøkjær, at beretningen beskrev træningen for 2013, og at
mandags-/onsdagstræningen ikke fremtidig behøvede at være fortrinsvis distancetræning.
Erik Kristiansen syntes, det var rart at komme til træning tirsdage og torsdage, men deltog ellers
ikke i Spartas løbs- eller sociale arrangementer.
Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen til udvalgsformændenes
beretninger.
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3. Regnskab 1.1. – 31.12.2013
Formanden præsenterede regnskabet, der udviste et overskud for 2013 på kr. 3.818.458 mod
budgetteret kr. 3.450.000, og gennemgik de enkelte poster i regnskabet. Det gode resultat
skyldtes bl.a. , at kontingentforhøjelsen, der blev vedtaget på generalforsamlingen 2013, var
effektiv fra 1. april 2013, at køb af obligationer i november måned havde givet en forøget
renteindtægt, og at vi fra Hempel Fond’en havde fået 250.000 kr., som ikke var med i budgettet
for 2013.
Esben Larsen mente, at regnskabet så flot ud og spurgte, hvilke planer der var for brugen af
fremtidige million-overskud. Hertil svarede Formanden, at han under Eventuelt ville redegøre for
nogle af Spartas planer for fremtidige investeringer.
Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer, hvorefter dirigenten konstaterede regnskabet for
godkendt.
4. Kontingentfastsættelse og Budget 2014
Formanden oplyste, at budgettet for 2014 stort set var en fremskrivning af 2013 regnskabet. Den
forventede øgede renteindtægt skyldes, at vi forventer et større overskud, som vi kan investere i
obligationer og dermed opnå en betydelig renteindtægt.
Til Henning Stefan Jensens spørgsmål om antallet af medlemmer, svarede Formanden, at tallet er
støt stigende. Vi har i øjeblikket ca. 1800 medlemmer, og venteliste på børne- og ungdomsholdene. 3 – 400 medlemmer deltager i løbsarrangementerne.
Erik Kristiansen var glad for, at der ikke var umiddelbare planer om kontingentforhøjelser . Det
nuværende niveau passer ham fint.
Maria Nannestad mente, at der med det flotte overskud var mulighed for indførelse af pensionist
rabat på kontingentet. Formanden opfordrede vore pensionist medlemmer til i stedet at hjælpe
med ved klubbens arrangementer og derved få lidt kompensation for kontingentet.
Janna Pedersen mente, at Sparta er en god klub, og at medlemmerne får meget for pengene.
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål, hvorefter dirigenten erklærede kontingent
og budget for 2014 for godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægternes § 8 stk. 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, vedr. sammensætningen af foreningens faste udvalg, samt § 10 Dagsordenens pkt. 8 Valg af formænd til de faste
udvalg var uddelt til forsamlingen.
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Henrik Vincentsen begrundede bestyrelsens forslag med ønsket om at bringe vedtægterne
i overensstemmelse med de praktiske forhold, og gøre udvalgene mere rationelle.
Charlotte Nedergaard foreslog at hæve antallet af menige medlemmer til 8 også i ungdoms- og
arrangementsudvalgene, hvilket Mikael Houborg mente, var en god idé. Hertil svarede Henrik
Vincentsen, at hvis antallene skal ændres yderligere, må det komme på som forslag næste år.
Der var ikke yderligere kommentarer, og forslaget blev énstemmigt vedtaget.
Punkterne 6 – 7 Valg til bestyrelsen
Liste over formand og bestyrelsesmedlemmer, der ønskede at genopstille 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.
Punkt 8 Valg af formænd for de faste udvalg.
Valgene under punkt 8 og 9 sker i henhold til de netop vedtagne vedtægtsændringer.
Liste over formænd, der ønskede at genopstille/nyopstille var lagt frem.
Eliteudvalg
Henrik Paulsen blev genvalgt som formand.
Stævneudvalg
Johnni Ernst Havemann blev genvalgt som formand.
Breddeudvalg
Bente Frøkjær blev genvalgt som formand.
Ungdomsudvalg.
Charlotte Beiter Bomme blev genvalgt som formand.
Arrangementsudvalg
Gunna Bastrup blev genvalgt som formand.
Punkt 9 Valg af de øvrige medlemmer af de faste udvalg.
Liste over medlemmer, der ønskede at genopstille/nyopstille var lagt frem. Sidste øjebliks
ændringer: Breddeudvalget: ny kandidat Lasse Hinke. Arrangementsudvalget: ny kandidat
Flemming Ovesen.
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Eliteudvalg
Henrik Vincentsen, Charlotte Beiter Bomme og Kim Birk blev genvalgt.
Stævneudvalg
Maj Grevy, Anja Lindholm, Lars Ejstrup, Irene Müller, Anne Hartling og Helle Strøm blev genvalgt.
John Odgaard blev nyvalgt.
Breddeudvalg
Brian Dåsbjerg, Bjarne Højegaard, Jan Kjærsgaard Sørensen, Susan Engelsen, Mikael Houborg,
Britta Vejen og Louice Caspersen blev genvalgt og Lasse Hinke nyvalgt til udvalget.
Ungdomsudvalg
Thomas Offersen, Anja Lindholm, Bo Lindholm og Lars Kristiansen blev genvalgt.
Arrangementsudvalg
Efter skriftlig afstemning blev Mikael Houborg, Vanessa Diaz genvalgt og Shanna Pedersen, Maja
Holm Christoffersen og Flemming Ovesen nyvalgt til udvalget.
Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter

Revisorer
Revisorerne Thorbjørn Argir og Ole Bach samt revisorsuppleant Jørgen Hansen blev alle genvalgt.
Ad hoc
P.t. ingen ad hoc udvalg.
Eventuelt
Esben Larsen satte spørgsmålstegn ved, hvor robust vores forening er. Som det er nu, er alle på
valg hvert år, og han mente, at vedtægterne burde sikre en vis kontinuitet. Dette punkt havde
Formanden med i sine fremtidsovervejelser. Han var enig i, at det var risikabelt for en forening, at
alle i bestyrelse og udvalg var på valg hvert år. Vi skal checke op på – også rent juridisk – hvordan
vi sikrer foreningen bedst muligt på dette punkt.
Formandens visioner:
1. Vi sluttede året med rekordstor deltagelse i Nytårsløbet, vi har rekordstort antal deltagere
til søndags fællestræningen og forhåndstilmeldingerne til NCM 2014 er større end tidligere.
Derfor booster vi vores løb ved udsendelse af en ny brochure, der i disse dage bliver
omdelt af Bladkompagniet i København og resten af Sjælland.
2. Ved VM i Halvmarathon i marts 2014 stiller Sparta med 120 fartholdere. Sparta Hallen er
udlejet til arrangementets Expo, og der vil endvidere blive opstillet telte til at huse de
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mange udstillere. Udlevering af startnumre foregår over 4 dage, og her får vi brug
for mange hjælpere.
Københavns Kommune har overtaget grunden mellem Parken og Sparta Hallen/Østerbro
Stadion. Vi har fået udarbejdet et forslag til byggeri på grunden, og har sendt det til
Overborgmesteren og den nye Kulturborgmester. Formanden og Elitechef Henrik Paulsen
skal til møde på Rådhuset om projektet.
Københavns Kommune har planer om en fast Marathon rute i byen. De har bedt om vores
kommentarer og hjælp til at bruge byen bedre, hvilket vi bl.a. støtter ved planerne om at
etablere en fortræning til søndagsfællestræningen. Denne fortræning skal foregå 3
søndage i oktober med start 3 – 4 forskellige steder i byen.
Flere store amerikanske aktører, eks. Colour Run, Warriors, forsøger at komme ind på det
danske løbemarked, hvilket er en trussel for os. Som modtræk har vi planer om i
september 2014 at arrangere et CPH Cross Run i samarbejde med Mikkeller. Det bliver et
løb med forhindringer undervejs, og med øl-smagning og DJ-musik i Sparta Hallen efter
løbet.
En anden stor risiko kan ligge i, at vi f.eks. bliver nødt til at aflyse et løb. I det kommende år
vil vi arbejde på at fundere løbene bedst muligt.
Vi skal også arbejde for at spare op og sikre klubben økonomisk, f.eks. ved køb af
obligationer, der giver en god renteindtægt.
Af større arbejder på hallen skal vi i gang med en renovering af loftet. Udgiften vil beløbe
sig til 750.000 kr., hvilket beløb vi har søgt Kommunens klubhuspulje om, og fået bevilget.
Af øvrige tiltag kan nævnes, at vi er blevet valgt til at teste en ny let øl – 0,5% - som
fartholderne vil præsentere på #U4T-holdet til søndagstræningen.

Mikael Houborg spurgte, hvilke planer man havde for byggeriet på Parken grunden. Formanden
svarede, at det var tanken at bygge et hus med indendørs atletikhal, gymnastiksale og klubfaciliteter.
Maria Nannested nævnte, at DGI byen planlægger at lave en løbebane på deres tag.
Preben Nissen ønskede et bedre elektronisk anlæg på stadion. Resultatvisningen er meget
primitiv, som det fungerer i øjeblikket. Formanden mente ikke, at kommunen har penge til at
forbedre anlægget, men ville gerne se på, hvad vi eventuelt kan gøre for at forbedre forholdene.
Der var ikke yderligere under Eventuelt, hvorefter dirigenten fastslog, at dagsordenen var udtømt,
takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Formanden afsluttede aftenen med en varm tak til sin stab og sin bestyrelse for deres gode indsats
og godt samarbejde i årets løb.
Og så nåede vi frem til kampråbet: Ra – Ra – Ra – Bra – Bra – Bra – Sparta – Sparta – Sparta.
Referent: Bodil Dyrby
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