Referat af generalforsamling i SAS Løb & Motion 27. februar 2008
Mødet blev afholdt i henhold til indkaldelse og dagsorden udsendt pr. e- mail og lagt på
hjemmesiden.
Til stede var ca. 20 medlemmer (generalforsamlingen glemte at optælle antallet af
stemmeberettigede, men det var i realiteten uden betydning, da vi ikke var tilstrækkelig mange til at
vedtage de foreslåede vedtægtsændringer).
Ad 1. Valg af dirigent: Lars Hermansen blev valgt.
Ad 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen: Dirigenten konstaterede, at indkaldelse
var rettidig – den var fremsendt på mail og var lagt på hjemmesiden.
Ad 3. Valg af mødesekretær: Kim Birkholm Frederiksen blev valgt.
Ad 4. Beretning: Formand Kenneth Sylvester fremlagde beretningen.
Budskabet fra Kenne th var, at året 2007 var forløbet fint med mange aktive medlemmer.
Løbsudvalget kører fint. SAS Løb & Motion er blevet årets SAS-klub. Tillykke.
Der har været uenighed i bestyrelsen om den manglende inddragelse af hele bestyrelsen ved
beslutningen om afholdelse af Interscan i år. Verner mener, at han ikke er blevet inddraget i
beslutningen.
Jens Anker bemærkede, at han havde fremsendt udkast til budget for Interscan i høring i bestyrelsen
den 22. februar og det endelige budget til accept den 7. april hvo raf det klart fremgår, at
Benknuseren er valgt til Interscan. Det gav ikke anledning til bemærkninger fra Verner. Derfor
betragtede resten af bestyrelsen Benknuseren som godkendt af Verner.
Verner mener ikke, at budgettet til Interscan har noget at gøre med beslutningen om at bruge
Benknuseren.
Desuden har der været utilfredshed med den måde, deltagere blev udtaget til ASCA-løb.
Det blev forklaret, at ASCA er en sammenslutning af europæiske luftfartselskaber. SAS kan kun
stille med ét hold. Og derfor må der ske en udtagelse i SAS, fx fra de enkelte skandinaviske lande
eller efter kvalifikation. Verner mener, at kriterierne for udtagelse til ASCA ikke er klare og
ensartede.
Verner har i 2007 trukket sig fra bestyrelsen pga. flere episoder, hvor han ikke syntes medlemmerne
blev behandlet ordentligt og pga. hele den korrespondance, der fulgte i forbindelse med Interscan.
Der var på baggrund af Verners kritik af den øvrige bestyrelse stor debat mellem resten af
bestyrelsen og Verner.
Verner har forud for generalforsamlingen sendt et personligt stilet brev til Kenneth, Bente og Jens
Anker (den resterende bestyrelse). Dette er offentliggjort på klubbens hjemmeside uden Verners
vidende. Han bad herefter om en undskyldning for offentliggørelsen. Formanden, Kenneth, mener

at brevet sviner Jens Ankers omdømme til. Andre giver udtryk for, at Jens Anker ikke nævnes ved
navn, og at det ikke nødvendigvis er møntet på Jens Anker.
Verner er utilfreds med, at det er blevet besluttet, at Interscan skulle afholdes ved Benknuseren
uden at han som bestyrelsesmedlem har været inddraget. Han mener, at heller ikke den resterende
del af bestyrelsen har været inddraget. Han konstaterede endvidere, at beslutningen ikke fremgår af
referatet fra det pågældende bestyrelsesmøde.
Verner nævnte også, at et medlem gennem en formular på hjemmesiden, havde tilmeldt sig
middagen om lørdagen før Interscan uden at skulle deltage i løbet om søndagen. Dette blev
personen dog senere afvist. Det var uvist, efter hvilke kriterier man kunne få mulighed for at deltage
i middagen på klubbens regning.
Kenneth oplyste, at Interscan var åbent for alle medlemmer af SAS Løb & Motion. Middagen var
dog ikke åben for alle – for det var der ikke plads til på restauranten eller økonomi til i klubben.
Han oplyste også, at der ikke har været mulighed for kun at deltage i middagen. Det var altså en
fejl, at man på hjemmesiden havde kunnet tilmelde sig middag uden at deltage i løbet. Kriteriet for
at deltage i spisningen var, at man deltog i løbet.
Kenneth konstaterede, at det er ethvert bestyrelsesmedlems pligt at være med til at sørge for, at
oplysningerne på hjemmesiden er korrekte.
Lis tilkendegav, at hun synes bestyrelsen gør et stort og godt stykke arbejde.
Ida oplyste, at hun var først var blevet afvist deltagelse i ASCA. Hun kunne ikke forstå hvorfor.
Hun blev siden accepteret som deltager.
Verner mener, at bestyrelsen ikke har faste kriterier for fx deltagelse i middagen. Det er et stort
problem. Der mangler dagsordener og referater for bestyrelsesmøder i klubben. Dette bør desuden
ligge på hjemmesiden. Og godkendes af bestyrelsesmedlemmerne.
Verner har modtaget et referat fra det bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at Interscan skulle
afholdes som en del af løbet Benknuseren – men heraf fremgår intet om Interscan. Derfor mener
Verner, at han ikke kan forholde sig til sagen, før han hører om den. Dvs. da han pr. e- mail
modtager invitation til løbet fra Kim.
Verner mener, at resten af bestyrelsen ikke har besvaret hans henvendelser, hvilket han tolker som
arrogance.
Det udspandt sig en større debat om fakta og forståelse vedrørende Interscan og ASCA.
Flere medlemmer efterlyste klare retningslinjer men udtrykte også, at det nu var på tide at komme
videre, for SAS Løb & Motion er i bund og grund en god klub med en god bestyrelse.
Jan fra SAS-klubben oplyste, at de som stiller op til Interscan må have førsteprioritet til ASCA. De
som stiller op til Interscan bør ikke vrages til ASCA. Det bør ikke være sådan, at man kan springe
over Interscan og alligevel være sikret plads ved ASCA. Kenneth oplyste, at der har været tilfælde
hvor skadede løbere kom til ASCA uden at deltage i Interscan.

Se desuden formandens beretning.
Beretningen er udsendt sammen med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og vedlægges
ikke her.
Ad 5. Regnskab: Kasserer Jens Anker Hansen fremlagde regnskabet.
Budskabet fra Jens Anker var, at økonomien har været god i 2007. Løbsudvalget har fungeret og der
er overskud, så det har været godt at være kasserer.
De fleste udgifter er til stævner og lidt til møder. Et beløb er flyttet fra SAS Klubben til en konto
med høj rente i Amagerbanken.

Ad 6 og 7. Fremlæggelse af budget og kontingent: Jens Anker fremlagde budgettet. Der var ingen
overraskelser og kontingentet blev anbefalet uændret. Der var kun små justeringer i forhold til
sidste år.
Der er i øjeblikket 238 medlemmer. Kun ca. 25 er eksterne.
Regnskab og budget er udsendt sammen med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og
vedlægges ikke her.
Ad 8. Indkomne forslag:
1. Michael Christensen blev enstemmigt gjort til æresmedlem.
2. Formanden erkendte, at han fejlagtigt har troet, at hvis en MK’er løber hurtigere end SASansatte, ville MK’eren kunne foretrækkes. Dette er dog imod SAS-klubbens vedtægter, hvor
SAS-ansatte altid har forrang. Derfor er forslag 2 ulovligt og bestyrelsen trækker det.
3. Vedtaget med stort flertal.
4. Max tilskud til løb i udlandet hæves til 500 kr. Forslaget vedtaget med stort flertal.
5. Referat skal laves før ansøgning om sportsbillet. Dette skyldes, at vi skal have mest muligt
materiale til klubbladet og hjemmesiden, synes bestyrelsen. Andre synes det bør være
frivilligt at lave referater. Der var flertal for forslaget.
6. Ændring af vedtægterne. Verner har stillet forslaget, som har været fremlagt på
hjemmesiden
Generalforsamlingen begyndte at gennemgå Verners forslag. Dette skabte dog hurtigt
diskussion, bl.a. en genoptagelse af emnet fra tidligere om faste og gennemsigtige kriterier.
Verner foreslog en ekstraordinær generalforsamling snarest, hvor forslaget om
vedtægtsændringerne kunne stilles igen. Der var stort flertal herfor. Bestyrelsen indkalder
hertil snarest.
Verner havde også stillet forslag om, hvorledes udtagelse til ASCA sker. Der var enighed
om, at Verners forslag blot var en beskrivelse af de eksisterende regler. Der stemtes om,
hvorvidt eksisterende regler om Interscan skal offentliggøres på SAS Løb & Motions
hjemmeside – dvs. Verners forslag. Der var flertal for forslaget.
Ad 9. Valg ifølge lovene:
Formanden Kenneth ønskede at trække sig fra formandshvervet.

Jens Anker oplyste, at han vil se den nye formand an, før han tager stilling til, om han vil opstille
igen.
Formanden skal være SAS-ansat eller pensionist.
Jørn og Verner gav udtryk for, at Kenneth har sat meget godt i gang i klubben. Og at han bør
fortsætte. Kenneth ønsker dog ikke længere at være formand. Der er for meget arbejde og for mange
regler.
Det besluttedes, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at tage stilling til
foreslåede vedtægtsændringer og for at finde en ny formand. Valget af bestyrelse, herunder
kasserer, blev herefter udskudt.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 17. marts 2008 kl. 16.30 i SAS-klubbens
klubhus Ved Diget i Kastrup.
Dermed endte generalforsamlingen, hvorefter klubben gav middag.
Referent: Kim Birkholm Frederiksen, 27. februar 2008.

