Referat fra generalforsamlingen i Sparta Atletik og Motion
den 25. januar 2016
Der var mødt omkring 80 medlemmer op, og Formanden bød forsamlingen velkommen, hvorefter
han gik over til dagsordenens første punkt.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henrik Vincentsen. Der var ikke andre forslag, hvorefter Henrik Vincentsen
var valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede som første handling generalforsamlingens
lovlige indvarsling, der var udsendt via nyhedsmail til medlemmerne den 15. december 2015, og
bekendtgjort ved opslag i Idrætshuset og på Løbskontoret.
Før dirigenten gik videre i dagsorden skulle der udpeges to stemmetællere. Jørgen Hansen og Hack
Kampbjørn påtog sig hvervet. Herefter gav dirigenten ordet til Formanden.
2. Formandens beretning
Formanden havde ingen supplerende bemærkninger til den fremsendte beretning.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer 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,
hvorefter også disse blev erklæret for godkendte.
3. Regnskab 1.1. – 31.12.2015
I betragtning af at Sparta er en virksomhed med en omsætning på 44 mio. , fandt Formanden ikke
årets overskud på 783.000 kr. tilfredsstillende, og i sin gennemgang af regnskabet redegjorde han
for nogle af grundene til det utilfredsstillende resultat.
Vi mistede en del indtægter fra DHL på grund af lavere deltagerantal, ligesom de fleste af årets
øvrige løb også oplevede tilbagegang. Eneste undtagelser var Mandeløbet og Nytårsløbet.
Underskuddet på renter skyldes, at vores obligationsbeholdning dykkede. I stedet for at sælge
optog vi et lån, og obligationerne blev skrevet ned til kurs 100. Dette gav et rentetab i 2015, men
vil give gevinst i 2016.
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På et spørgsmål til udgiftsposterne Lønomkostninger og Administration svarede
Formanden, at Sparta har 10 fuldtidsansatte på kontoret og en række lønnede trænere. Der indgår
ikke lønudgifter i Administrationsbeløbet. Det er ren administration som computere, porto etc.
Et medlem efterlyste oplysning om til- og afgang af medlemmer. Formanden oplyste, at
medlemstallet p.t. ligger på 1752, hvilket er helt på linie med tidligere år. Vi opdeler ikke
medlemmerne i henholdsvis Atletik og Motion, hvilket er helt bevidst. Et vigtigt spørgsmål, som
skal diskuteres i bestyrelsen, er, hvordan vi fastholder medlemmerne og forhindrer, at de går over
i andre løbegrupper.
Vanessa Diaz, der har ansvar for medlems ind- og udmeldelser, gjorde opmærksom på, at en del
melder sig ind ved årsskiftet for at få gratis startnummer til Marathon, men melder sig ud igen, når
de kan efter maj måned.
Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet, hvorefter dirigenten konstaterede dette for
godkendt.
4. Kontingentfastsættelse og Budget 2016
Det er 3 år siden, der sidst er blevet ændret på kontingentet, og Formanden bad om generalforsamlingens
forståelse for, at der nu er foreslået en forhøjelse på 100 kr. pr. kvartal, gældende fra 1. april 2016. Med de
seneste nye løbsarrangementer har tilbuddet til medlemmerne om gratis løb en værdi af 2.600 kr. pr. år.
Selvom man ikke deltager i løbene, koster den ugentlige træning kun 24 kr. pr. gang.
Mariann Aagesen mente, at en 20% kontingentforhøjelse var meget voldsom, og Dorthe Johansen
fremhævede, at en forhøjelse hovedsageligt gik ud over vore ældre medlemmer, der måske ikke deltager i
så mange løb mere. Et af vore nyere medlemmer mente ikke, at det var dyrt at træne i Sparta, og at
klubben tilbyder en rigtig god træning på alle niveauer. Charlotte Nedergaard var ked af, at diskussionen
var kommet til at gå på, at medlemmerne ligefrem kunne tjene penge på at løbe i Sparta.
Charlotte Beiter oplyste, at man i Ungdomsafdelingen har indført brugerbetaling for atleterne ved
deltagelse i stævner
Formanden oplyste, at vi endnu aldrig havde oplevet en bølge af udmeldelser på grund af en
kontingentforhøjelse. Han benyttede også lejligheden til at opfordre medlemmerne til at melde sig som
hjælpere ved løbsarrangementerne. Vi mangler altid folk, og betaler for hjælpen.

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål, og kontingentforhøjelsen på 600 kr. pr.
kvartal fra 1. april 2016 samt budget for 2016 blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Der var
overvejende flertal for begge dele, hvorefter dirigenten erklærede kontingentet på 600 kr. pr.
kvartal fra 1. april 2016 og budgettet for 2016 for vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
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Punkterne 6 – 7 Valg til bestyrelsen
Menigt medlem på valg i år var Henrik Vincentsen samt hans suppleant Henrik Breum. Begge
ønskede at genopstille og begge blev genvalgt for 2 år.
Punkt 8 Valg af formænd for de faste udvalg.
Liste over formænd, der ønskede at genopstille/nyopstille var lagt frem.
Eliteudvalg
Henrik Paulsen blev genvalgt som formand for 2 år.
Stævneudvalg
Johnni Ernst Havemann blev genvalgt som formand for 2 år.
Arrangementsudvalg
Maja Christoffersen Holm blev genvalgt som formand for 2 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: Der var 5 nye kandidater til Breddeudvalget: Henrik Them, Henrik Pedersen, Ernst
Larsen, Morten Grann og Anne Fabricius Hansen.
Eliteudvalg
Henrik Vincentsen blev genvalgt og Thomas Bøgh og Anders Møller nyvalgt.
Stævneudvalg
Maj Grevy, Anja Lindholm, Lars Ejstrup, Helle Strøm, John Odgaard og Charlotte Illum blev alle
genvalgt.
Ungdomsudvalg
Thomas Offersen, Anja Lindholm, Bo Lindholm, Lars Kristiansen og Mikkel Roald-Arbøl blev alle
genvalgt.
Breddeudvalg
Der var 10 kandidater til 8 ledige pladser. Efter en kort præsentation af de 10 gik man over til
skriftlig afstemning, som resulterede i følgende;
Bjarne Højegaard, Susan Engelsen og Mikael Houborg blev genvalgt, og Henrik Them, Henrik
Pedersen, Ernst Larsen, Morten Grann og Anne Fabricius Hansen nyvalgt til udvalget.
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Arrangementsudvalg
Samme procedure gjorde sig gældende for Arrangementsudvalget. Her stillede 8 kandidater op til
5 ledige pladser. Efter den korte præsentation gik man over til skriftlig afstemning, der gav
følgende resultat:
Vanessa Diaz og Mikael Houborg blev genvalgt. Charlotte Nedergaard, Rene Evald og Julie Thunbo
nyvalgtes til udvalget.
Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter

Revisorer
Revisorerne Thorbjørn Argir og Ole Bach samt revisorsuppleant Jørgen Hansen blev alle genvalgt.
Punkt 10. Evt. valg af ad hoc udvalg
P.t. ingen ad hoc udvalg.
Eventuelt
Gunna Bastrup fremhævede Sparta som en god klub med gode tilbud. Hun efterlyste retningslinier
for lån/leje af klublokalet. Hertil svarede Formanden, at vi ikke ønsker at leje ud. Lokalet er frit
tilgængeligt for klubbens medlemmer, og han opfordrede til, at løbegrupperne bookede lokalet
gennem Vanessa, når man havde brug for at hygge sig deroppe efter træning. Generelt siger vi nej
til fester. Folk, der hører til i huset som f.eks. vores personale og sponsorer kan låne lokalet i
specielle anledninger.
Mikael Houborg foreslog, at man på næste års generalforsamling stillede forslag om, at halvdelen
af et udvalgs medlemmer var på valg i lige år/den anden halvdel i ulige år. Dette vil give større
kontinuitet i udvalgenes arbejde.
Charlotte Beiter mente, at man skulle hæve antallet af medlemmer i udvalgene. Lidt ærgerligt, at
man ikke måtte bruge alle, der havde lyst til at gå ind og yde et stykke arbejde.
Formanden takkede de afgående udvalgsmedlemmer for det fantastiske arbejde, de havde udført
på deres pladser, og tilføjede, at dem, der ikke var blevet plads til i dag, var velkomne i hans
løbsudvalg, hvor der er god brug for hjælp.
Herefter gik Formanden over til at tale om fremtiden, et emne som han havde taget hul på i sin
beretning. Vi skal løfte vores løb gennem fornyelse, og det kan vi bl.a. gøre gennem den ny
hovedsponsor, som vi har fået en rigtig god aftale med.
Vi har startet fællestræning op i Aalborg, som huser Telenors hovedsæde, og vi vil gerne finde en
halv snes andre steder rundt i landet for denne aktivitet.
Vi prøver at få flere unge løbere til at deltage i vores Test løb, igennem tilbud til efterskoler o. lign.
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Vi vil også gerne komme med uventede, sjove træningstilbud i forbindelse med
hverdagstræningen.
Det bliver hele tiden vanskeligere at få tilladelse til afvikling af løb i København. Vi belaster byen
meget. Indtil videre må vi dog stadigvæk afholde de store løb som Marathon og Halvmarathon. De
mindre løb, bl.a. City løbet flytter vi til Vesterbro i samarbejde med Mikkeller, der ved den
lejlighed vil introducere en kondibajer (alkofri).
Mande- og Kvindeløbet kobler vi i år sammen, så de kan deltage i hinandens festlighederne efter
de to løb. Det bliver i det hele taget en meget aktiv week-end den 17. – 18. juni med Mandeløb
fredag aften, Løb mod mobberi lørdag formiddag, atletikstævne om eftermiddagen og Kvindeløb
kl. 19 lørdag aften.
I forbindelse med Kvindeløbstræningen har vi sidst i februar en event, der byder på yoga
undervisning. Tilmeldte får en yoga måtte med i deltagergebyret. Sara Ven meldte sig omgående
til at overtage overskudsmåtter til sin basistræning i hallen om tirsdagen.
I august er der aftenløb med Mikkeller, som inkluderer et baneløb, og ved DHL Stafetten 2016
introducerer vi i år WALK. Det er lykkedes os at finde frem til en parallel rute i Fælledparken for de
hold, der vil gå, således at vi kan have både løbe- og gåhold i gang samtidigt, uden at de kommer i
vejen for hinanden.
Fra forsamlingen var der et par ønsker omkring Copenhagen Marathon. Man vil gerne have en
hurtigere rute uden så mange sving, og hvis Sparta vil have flere deltagere, er det simpelthen
nødvendigt, at vi ændrer start- og målområde. Formanden mente ikke, at det umiddelbart var
muligt med ændringer. Men vi er hele tiden meget opmærksomme på, hvad der kan laves af
forbedringer i forbindelse med vores løb.
På et spørgsmål omkring Brian Daasbjergs fortsatte virke i klubben svarede Bente Frøkjær, at vi
har en aftale med Brian om konsulenthjælp, hvis der er behov fremover.
Så var dagsordenen ved at være udtømt, og dirigenten kunne give Formanden ordet for en sidste
bemærkning. Niels Jørgen takkede for en god generalforsamling, og havde stor tak til sit personale
og bestyrelsen for godt arbejde.
Som sædvanligt sluttede vi af med Spartas kampråb:
Ra – Ra – Ra – Bra – Bra – Bra – Sparta – Sparta – Sparta.

Referent: Bodil Dyrby
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