Generalforsamling i SAS løbeklub.
Torsdag den 07 marts 2013. kl. 1700
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen
3. Valg af mødesekretær
4. Beretning
5. Regnskab
6. Fremlæggelse af budget
7. Kontingent
8. Indkomne forslag
9. Valg iflg. lovene for ulige år:
10. Eventuelt
Mht. punkt 8:
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 14februar 2013.
Mht. punkt 9:
Formand: Leif Kjems modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Jane Thompson modtager genvalg
Eventuelt 1: bestyrelsesmedlem (job ledigt)
Eventuelt 1: suppleanter (job ledigt)
Revisor 1 år: Verny Falkeborg modtager genvalg
Revisor 1 år: Jeanne Sandstrøm modtager genvalg
Revisor 1 år: Revisorsuppleant Jesper Rye Jørgensen modtager genvalg

Referat:
1.
2.
3.
4.

Bestyrelsen foreslår Jesper Rye, og han takker ja.
Jesper konstaterer at indkaldelsen er udsendt rettidig.
Anne Månsson ”valgt”
Formandens beretning:
2012 har været et år, hvor medlemstallet steg og ved årsskiftet var vi ca. 221
medlemmer hvoraf 56 er eksterne.
I april blev ASCA afholdt i Wien. SAS løbeklub stillede med 2 damer og 5 herrer.
Damerne blev nr. 5 ud af 5 og mændene blev nr. 5 ud af de 7 hold. Desværre deltog der
ingen løbere fra Norge eller Sverige.
Den 29. september blev Interskand afholdt i Danmark. Vi stillede med fuldt hold. Atter
ingen løbere fra Sverige eller Norge. 2 norske løbere var dog tilmeldt og havde prøvet
at komme til Kastrup, men kom desværre ikke med, da flyet var fuldt. Vinderen hos
damerne blev Helene Ankerstjerne og hos herrerne Henrik Madsen. Det var et flot,
grønt og bakket terræn vi deltog i- og lidt vådt i vejret op til starten. Efter løbet
afsluttede vi med lækre hjemmesmurte sandwich og lidt at drikke. Om aften var der
dømt hygge med god mad og flotte præmier på Allekroen. Det er lidt synd, at der ikke
vises mere interesse fra vores nordiske løbe venner. Hører gerne, hvis i har et forslag til,
hvad vi kan gøre ved det.
I oktober blev WARR holdt i Qingdao, Kina. Danmark deltog med 2 løbere og kom
hjem med 1 præmie.
Bestyrelsen har valgt ikke at støtte Løbeklubben på Hedegårdsvej mere, en af grundene
er at vi jo heller ikke støtter andre løbeklubber.
I år er udtagelses løbet til Interskand, igen lagt sammen med den første
Christianshavner-mil i april, så husk at tilmelde jer. Interskand bliver afholdt i Norge, vi
afventer en dato.
WARR bliver i år holdt i Cape Town fra den 10-13. okt. Af South African Airways.
ASCA bliver holdt i Madrid den 09nov. Danmark skal stille med 4 mænd og 3 damer.
En fra hver skal være supportere. Spændende om Norge/Sverige stiller op.
De økonomiske omstændigheder i SAS gør, at vi ikke får noget tilskud i 2013 fra SAS
klubben.
Bestyrelsen kommer med et par forslag.
SAS løbeklub fylder 70år i år. På trods af økonomiske begrænsninger, synes vi at det
skal fejres. Men hvordan skal vi fejre det?? Bestyrelsen lægger hovederne i blød, og vi
håber at medlemmerne vil bidrage med gode ideer og ønsker, så vi sammen kan fejre
løbeklubben. Send en mail hvis du har en god ide. Vi regner med en eller anden form
for arrangement i xx måned.
Der løbes stadig: ”Kom og løb”, Der startes fra forskellige steder på Amager,
tidspunktet varierer og distancen er valgfri. Lettere kan det da ikke være? Løbet er
selvfølgelig åbent for alle og vi ser gerne flere deltagere. Løbene bliver annonceret via
hjemmesiden og Facebook fra uge til uge. Så hold øje!
Steen Ludwig har også arrangeret ”Handicap-løb” i løbet af året.. Det blev løbet ca. en
gang om måneden. Sjovt og anderledes løb og fin deltagelse. Løbene bliver også
annonceret via hjemmeside.
Formandens beretning godkendt uden spørgsmål.

5. Angående det fremlagte regnskab, siger Jimmy, at SAS klubben har sendt tilskuddet fra
ASCA ud til deltagerne, i stedet for til løbeklubben. Løbeklubben har betalt
arrangementet, og skal derfor have pengene. Det drejer sig om 600 kr. pr deltager. Det
havde Jimmy ikke en chance for at se, når det foregår via lønsedlerne.
Steen foreslår at girokontoen nedlægges, når ikke nogen bruger den.
Kontingent til klubben, er det samme uanset om man er intern, ekstern eller pensionist.
Regnskabet godkendes.
6. I budgettet er der ikke afsat penge til en jubilæumsfest.
Efter lidt debat om festudvalg, beløbsstørrelse til fest, og gode ideer om hvordan man
fik folk til at lave bindende tilmelding til festen, blev forsamlingen enig om at
godkende et revideret regnskab, med forbehold for, at der blev afsat et beløb til en
jubilæumsfest.
7. Budgettet er baseret på uændret kontingent til løbeklubben på 40 kr.
8. Forslag:
a. Forslag 1:
Da vi ikke længere får tilskud fra SAS-klubben, foreslår bestyrelsen, at:
 Tilskud til løb til og med 10 km nedsættes fra 200kr. til max. 175kr.
 Tilskud til løb over 10km til og med halvmaraton nedsættes fra 300kr.
til max. 250 kr.
 Tilskud til maraton og derover nedsættes fra 600 kr. til max. 500 kr.
Det vil stadig kun være det rene startgebyr der dækkes, ikke omkostninger ved
forsendelse, dankortgebyr osv.
På denne måde vil vi slippe for kontingentforhøjelse.
Modtaget fra Verner via mail:
Da jeg desværre ikke kan komme til generalforsamlingen på torsdag, ønsker jeg
hermed, at kommentere på jeres forslag.
Forslag 1: Hvis man kommer med sådan et forslag, så er det mindste man kan
gøre, er at regne på forslaget. Jeg spurgte Jimmy om det var sket, hvilket han
afviste. Pinligt!! Hvilket jeg skal vise med dette regnestykke. Jeg har beregnet
hvilke konsekvenser jeres forslag ville have haft i år, hvis jeres forslag havde
haft effekt. Fra regnskabet kan jeg se, hvilke løb der er løbet og prisen på
løbene. Retfærdigvis skal det siges, at Bakke Challenge ikke er indregnet, det er
en sag for revisorerne.
Besparelsen ville være efter jeres forslag på 1011,31 kr. primært hentet fra
maraton. Hvis vi regner med 200 medlemmer så bliver det på årsplan 5.06 kr.
pr. medlem eller 42 øre pr. måned. Flot og dejligt at en besparelse på 42 øre pr.
medlem om måneden, kan hindre en kontingentforhøjelse?????? Dette beløb
skal sammenholdes med, at der efter min bedste overbevisning, er blevet betalt
min. 5750 kr. for nogle ting, der er klubben uvedkommende fx Fitness.dk. Der
ligger en generalforsamlingsbeslutning om, at klubbens penge ikke skal bruges
til trænerlønninger i andre klubber.
Skal I lave noget, der batter, skal forslaget hedde: 0-5 km.: 100 kr. 5-10 km.:
150 kr. 10-21,1km.: 200 kr. Over 21,1 km.: 500 kr.
Forslag 1 blev efter lidt debat vedtaget, med 12 stemmer for, 1 imod og 9
undlod at stemme.

b. Forslag 2:
Man kan, som ekstern medlem af SAS løbeklub, vælge ikke at være medlem af
SASklubben, da SASklubben ikke længer yder tilskud til eksterne medlemmer.
Bestyrelsen foreslå derfor:
At eksterne medlemmer fremover betaler 65 kr. om måneden i kontingent til
SAS løbeklub,
Og at interne fortsat betaler 40 kr. til løbeklubben, og de 25 kr. til SASklubben
som de plejer.
Det gør at alle stadig ”betaler det samme ” i kontingent, og der kommer ekstra
penge ind i kontingent, når vi ikke kan få tilskud fra SASklubben for de
eksterne medlemmer.
Modtaget fra Verner via mail:
Forslag 2: I blander SAS-klubbens kontingent sammen med SAS løbeklubs
kontingent.
SAS-klubben tilbyder bl.a. forskellige rabatordninger, tilbud på forskellige tiltag
m.m. Hvis et eksternt medlemmer ikke ønsker at gøre brug af SAS-klubbens
tilbud, skal han ifølge jeres forslag have en dummebøde hver måned, der
indbetales til SAS løbeklubs kasse.som en kontingentforhøjelse på 25 kr. pr.
måned eller en stigning 62,5%. Var der nogle, der sagde A og B medlemmer?
Efter en lang debat, valgte bestyrelsen at trække sit forslag tilbage, og
formulere det anderledes til næste år, så ikke noget kan misforstås, da det
ikke er bestyrelses agt at underminere SAS klubben, men blot få
kontingent og fordele til at være ens for medlemmer og ikke medlemmer af
SAS klubben.
9. Valg iflg. Lovene:
 Formand: Leif Kjems modtager genvalg - genvalgt
 Bestyrelsesmedlem: Jane Thompson modtager genvalg - genvalgt
 Eventuelt 1: bestyrelsesmedlem (job ledigt) - ingen kandidater
 Eventuelt 1: suppleanter (job ledigt) – ingen kandidater
 Revisor 1 år: Verny Falkeborg modtager genvalg - genvalgt
 Revisor 1 år: Jeanne Sandstrøm modtager genvalg - genvalgt
 Revisor 1 år: Revisorsuppleant Jesper Rye Jørgensen modtager genvalg –
genvalgt
10. Eventuelt:
a. Der laves et festudvalg til at arrangere en jubilæumsfest.
Klubben udsender en mail til alle medlemmer, og opfordrer til at deltage som
arrangør, eller deltage i festlighederne.
Ida Kjems, Jesper Rye, Benny Shakinger og Anne Månsson har meldt sig som
festudvalg, men ser gerne flere deltagere. Ida står som kontaktperson, for
medlemmer som vil være med(i festudvalget)
b. Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i ”handikapløbet” og ”kom og løb”
Jesper sluttede mødet, og takkede for go ro og orden.

