Referat fra generalforsamlingen i Sparta Atletik og Motion
den 26. januar 2015
Formanden bød de ca. 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 12. december 2014, og
bekendtgjort ved opslag i Idrætshuset og på Løbskontoret.
2. Formandens beretning
Formanden havde ingen supplerende bemærkninger til den fremsendte beretning.
Kent Nørmark spurgte, om der blev budgetteret med risikoen for aflysning af et løb på grund af
dårligt vejr. Formanden svarede, at vi netop arbejder for oparbejdelse af kapital, så vi har råd til at
aflyse, hvis det skulle blive nødvendigt. Muligheden for at forsikre sig mod aflysninger er blevet
undersøgt, men det vil ikke kunne betale sig at tegne en sådan forsikring.
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.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen til udvalgsformændenes beretninger.
3. Regnskab 1.1. – 31.12.2014
Formanden præsenterede regnskabet, der udviste et overskud for 2014 på kr. 890.571 mod
budgetteret kr. 5.005.000. Forskellen mellem det budgetterede og det realiserede skyldes
hovedsageligt, at renoveringen af hallen blev meget dyrere end forventet. Der var afsat 1,3 mio. til
projektet, men det var slet ikke nok.
I sin gennemgang af omkostningerne fremhævede NJ de stigende udgifter til rejser, startpenge og
stævner for atletik afdelingen, samt lønomkostningerne, der er en stor post i 2014, fordi vi havde
meget personale på i byggeperioden.
Størstedelen af driftsomkostningerne på hallen bliver dækket af Expo indtægter.
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Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, hvorefter dirigenten konstaterede regnskabet for
godkendt.
4. Kontingentfastsættelse og Budget 2015
Formanden oplyste, at budgettet for 2015 stort set var en fremskrivning af 2014 regnskabet og
baseret på et uændret kontingent. Til spørgsmål om medlemstal oplyste formanden, at der p.t. var
1774 medlemmer i Sparta, heraf ca. 1500 fuldt betalende.
Erik Kristiansen havde siden sin bemærkning på sidste års generalforsamling fået revurderet sin
opfattelse af kontingentet, som han dengang fandt lige i overkanten. Han troede, at han betalte
500 kr. pr. måned. Han var stadigvæk glad for at være med i Sparta og tilfreds med uændret
kontingent.
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål, hvorefter dirigenten erklærede kontingentet
på 500 kr. pr. kvartal og budgettet for 2015 for godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Spartas Bestyrelse har nedsat et udvalg, der som opgave har at arbejde med en fremtidssikring af
Sparta. Som et led i sikringen af kontinuiteten i bestyrelsen har udvalget foreslået en ændring af
klubbens vedtægter i forbindelse med valg til Bestyrelse og Udvalg, således at formanden og de 2
menige medlemmer af bestyrelsen fremover vælges for 2 år ad gangen, formanden og 1 menigt
medlem i ulige år, og 1 menigt medlem i lige år.
Udvalgsformændene vælges også for 2 år ad gangen, Bredde- og Ungdomsudvalgs formænd i ulige
år og Elite- Stævne- og Arrangementsudvalgs formænd i lige år. Alle menige udvalgsmedlemmer
vælges stadigvæk for 1 år ad gangen.
De øvrige ændringsforslag til vedtægterne er udelukkende af praktisk karakter.
Der var ingen kommentarer til ændringsforslagene, som blev énstemmigt vedtaget.
Punkterne 6 – 7 Valg til bestyrelsen
Valg under punkt 6 og 7 sker i henhold til de netop vedtagne vedtægtsændringer.
Liste over formand og bestyrelsesmedlemmer, der ønskede at genopstille, var lagt frem.
Bestyrelsen
Niels Jørgen Holdt blev genvalgt som formand for 2 år.
Klaus Qvortrup blev genvalgt som menigt bestyrelsesmedlem for 2 år, og Henrik Vincentsen blev
genvalgt for 1 år.
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Henrik Breum og Jes Schmidt blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Jes Schmidt
for 2 år og Henrik Breum for 1 år.
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 for 1 år.
Stævneudvalg
Johnni Ernst Havemann blev genvalgt som formand for 1 år.
Breddeudvalg
Bente Frøkjær blev genvalgt som formand for 2 år.
Ungdomsudvalg.
Charlotte Beiter Bomme blev genvalgt som formand for 2 år.
Arrangementsudvalg
Maja Christoffersen Holm blev valgt som ny formand for 1 år.
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: Finn Hallas nyopstiller til Arrangementsudvalget.
Eliteudvalg
Henrik Vincentsen og Charlotte Beiter Bomme blev genvalgt.
Stævneudvalg
Maj Grevy, Anja Lindholm, Lars Ejstrup, Irene Müller, Helle Strøm og John Odgaard blev genvalgt.
Charlotte Illum nyvalgt.
Breddeudvalg
Brian Dåsbjerg, Bjarne Højegaard, Jan Kjærsgaard Sørensen, Susan Engelsen, Mikael Houborg,
Britta Vejen, Louice Caspersen og Lasse Hinke blev alle genvalgt.
Ungdomsudvalg
Thomas Offersen, Anja Lindholm, Bo Lindholm og Lars Kristiansen blev genvalgt og Mikkel RoaldArbøl nyvalgt.
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Arrangementsudvalg
Mikael Houborg, Vanessa Diaz og Flemming Ovesen blev genvalgt og Finn Hallas nyvalgt.
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
Formanden lovede Sigurd Brinck, at Spartas vedtægter ville blive lagt på hjemmesiden.
Charlotte Beiter oplyste, at atletik nu også får en flot, ny hjemmeside.
Formanden tog hul på sin del under Eventuelt med en stor tak til Gunna Bastrup for det arbejde
hun i mange år har lagt i arrangementsudvalget, hvor hun har været med siden 2004, som
formand siden 2005.
Der var også en tak til Jørgen Højmark fra Politiken. I 1980 hjalp Højmark med at skaffe en
væskesponsor, og siden da har han udvist en stadig og usvækket interesse for Sparta.
Nyheder i 2015 - NJ.
Efter en del års samarbejde med Powerade har vi fået ny væskesponsor, H5 (HiFive).
Vi har lavet aftale med en ny løbslæge, Hans Stockman, der bliver leder af det samaritterteam, vi
arbejder sammen med. Jes Schmidt er forbindelsesled mellem teamet og Sparta, og det er tanken,
at andre klubber skal kunne ”leje” assistance fra dette team.
Der er også planer om at indgå samarbejde med andre løbegrupper, som f.eks. NBRO Running
Club, Mikkeller Team og Fri for Mobberi, der arrangerer deres egne løb. Hvordan et sådant
samarbejde skal foregå, er endnu på planlægningsstadiet.
En del af de mere ekstreme aktiviteter har vi sagt nej tak til at være med i, men skulle der vise sig
muligheder for deltagelse i f.eks. rejsearrangementer, vil Sparta gerne være med, hvis det er
noget, vi kan tjene penge på.
Flemming Ovesen nævnte, om man kunne opgradere søndagstræningen, så en større del af
deltagerne meldte sig ind i Sparta. Formanden var betænkelig ved, om vi kunne håndtere en
større tilgang, end vi allerede har, rent træningsmæssigt.
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DAF har vist sig at være en tung samarbejdspartner i forbindelse med Copenhagen Half Marathon.
Forbundet har planer om at indføre licens for at deltage i motionsløb. En fremtidig udfordring vil
være, hvordan klubberne kan få mere indflydelse på DAF’s beslutninger eller undgå effekten af
dem.
Formanden indbyder til deltagelse på et team af Spartanere, der har lyst til at tage rundt til de
store atletikstævner i ind- og udland – på cykel!!! – og danne heppekor for vore deltagende
atleter. Foreløbigt er der et ungdomsstævne i Göteborg den 3. – 4. – 5. juli 2015 og EM i
Amsterdam i 2016, der kunne være mål at arbejde hen imod. Klaus Qvortrup og Niels Jørgen tager
sig gerne af at arrangere turene.
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 sine medarbejdere på kontoret og sin
bestyrelse for deres store indsats og godt samarbejde i årets løb. Han ønskede Maja velkommen i
bestyrelsen.
Gunna takkede Spartanerne for deres opbakning igennem alle de år, hun havde været med i
arrangementsudvalget.
Og så nåede vi frem til kampråbet: Ra – Ra – Ra – Bra – Bra – Bra – Sparta – Sparta – Sparta.
Referent: Bodil Dyrby
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