Referat af ekstraordinær generalforsamling i SAS løb & motion 17. marts 2008.
Dagsorden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent

1.

René Hallin valgt til dirigent.

2.

Dirigenten godkender indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling.

3.

Anne Månsson valgt til mødesekretær.

4.

Ingen ønskede at genopstille til bestyrelsesposter, da bestyrelsesmedlemmerne følte, at der var en manglende tillid til dem. Verner
blev ekskluderet fra SAS løb & motion, efter bestyrelsen havde haft et møde med Jan fra SAS-KLUBBEN.

Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelse
Valg af mødesekretær
Beretning
Valg iflg. lovene, se indkaldelse til ordinær generalforsamling,
Valg af Formand for 1 år, da formanden har trukket sig p.g.a. mistillid.
Kasserer: Jens Anker Hansen
Bestyrelsesmedlem: Bente Egeberg modtager ikke genvalg
Indkommende forslag til vedtægtsændringer (=> Se indsendt lovforslag her)
Eventuelt

Jan mener, at Verner har gjort et godt stykke arbejde for klubben, og han er ked af at han er blevet ekskluderet..
Kenneth Sylvester og Jens Anker Hansen, vil gerne fortsætte deres arbejde i bestyrelsen, hvis Verner ikke er medlem af klubben.
Jeanne: Spørgsmål til Jan. Ser man (SAS KLUBBEN) hellere Verne ude af klubben, end at bestyrelsen går?
Jan: Det er sektionens beslutning at ekskludere Verner. For SAS-KLUBBEN er det vigtigt at sektionen reddes. SAS-KLUBBEN kan ikke gøre
indsigelser mod eksklusionen. En eksklusion er ikke ”på livstid”. Medlemmet kan genoptages i klubben/sektionen. Det er svært at se hvem der
har ret. Jeg må tro på, at bestyrelserne i sektionerne tager de rigtige beslutninger.
Jeanne: Er det p.g.a. for meget brok fra Verner, har han taget af kassen, eller hvorfor er han blevet ekskluderet?
Jan: Jeg skal understrege, at Verner ABSOLUT IKKE har taget af kassen. Men som tidligere sagt, vil SAS-KLUBBEN hellere miste 1 mand, end
en hel sektion.
Bent Andersen: Jeg synes det er mærkeligt, at Verner ikke er her i dag, så han kan sige sin mening. Verner synes ikke han har fået en
begrundelse for sin eksklusion. Det synes jeg er kritisabelt. Jeg har ikke fået referat fra generalforsamlingen, så jeg kender hændelserne fra da.
Kim Frederiksen: Referatet ligger på hjemmesiden, og er sendt via e-mail, til dem bladudvalget har mail adresser på. Det er meget beklageligt,
hvis du ikke har fået referatet. Man må vælge, om man vil ha den bestyrelse man har, eller om man vil ha Verner i klubben, og en ny bestyrelse.
Problemet skulle ha været løst ved et bestyrelsesmøde, og ikke ved en generalforsamling.
Allan Sohn: Vil I ikke fortsætte som bestyrelse, med Verner som medlem af klubben.
Bestyrelsen: Nej.
Allan: Kan man trække sig som bestyrelse, og så samtidig tage beslutninger?

Jan: Bente, Jens Anker og Kenneth er bestyrelsen, og det er de indtil en ny bestyrelse bliver valgt ved dern ekstraordinære generalforsamling i
dag.
Jannie Hansen: Er mailkorrespondancen grunden til eksklusionen? Brevet til Verner er ikke så fyldestgørende.
Kenneth: Jeg vil ikke være formand, med alt der ekstraarbejde Verner har påført klubben.
Tove: Verner trak sig fra bestyrelsen i sommers?
Jens Anker: Ja. Der var problemer med budgetforslag vedrørende Interscan. Der blev udsendt 2 forslag, og Verner svarer ikke på nogen af dem
– ved følgende bestyrelsesmøde, kan Verner ikke godkende budgettet for Interscan. Derfor er jeg negativ overfor Verner.
Mogens Rasmussen: Kan tavlen ikke vaskes ren, og starte forfra?
Jens Anker: Der har været for meget uro bagefter. Hvis der vælges en ny bestyrelse nu, kan Verner sagtens blive medlem igen.
Jane: Er det ikke muligt at lukke klagerækken, og vaske tavlen ren?
Jan: Er det fordi I har fået for meget arbejde fra Verner? Er I blevet overbelastet af ham? Er det den efterfølgende brevveksling der gør det?
Jeanne: Verners breve til bestyrelsen er ikke grimme. Regler og referater skal ud på hjemmesiden. Det kom de kun hvis Verner skrev det.
Bent Andersen: Underlig sag! Vil I trække jer p.g. a. mistillid fra 1 person? Referater fra bestyrelsesmøder skal ikke offentliggøres. Beslutninger
som er til glæde og gavn, eller på anden måde berører medlemmerne, skal dog offentliggøres. Disse mails som er offentliggjort, burde heller ikke
ha været det. Klubben skal ikke køre for enhver pris. Medlemmer skal ha lov til at udtale sig kritisk, uden at blive ekskluderet. Vi må overveje om
Verner skal blive i klubben.
Per Månsson: Hvad er alternativet, hvis ikke nogen andre stiller op til bestyrelsen?
Dirigenten: Kan I godkende beretningen?
Jan: Dette er ikke en beretning der skal stemmes om – det er en redegørelse, om hvorfor der er en ekstraordinær generalforsamling.
Beretningen blev godkendt på den ordinære generalforsamling.
Kim: Beretningen blev ikke godkendt.
Jan: Lidt ”kynisk” kan vi sige, at alt dette går ud på om bestyrelsen skal fortsætte, eller om vi skal vælge en ny.

5.

Jørn foreslår Kenneth som formand.

Dirigent: Kan vi betragte det, som du er villig til at stille op?
Kenneth: For at klubben skal overleve, og hvis Jens Anker også stiller op, vil jeg gerne.
Dirigent: Kenneth valgt som formand.

6.

Forslag til kassererposten: Jens Anker

Jens Anker: Jeg vil gerne vælges for 1 år, da jeg ikke længere er ansat i SAS.
Dirigent: Du kan ikke få en etårig periode, da valget lyder på kassererpost i 2 år.
Jan: Mange i sektionerne vælges for 1 år. Problemet kan drøftes igen næste år. En etårig periode kan accepteres, men man ser gerne 2 år.
Lars: Du må blive valgt for en 2årig periode, og så må vi se hvordan det ser ud næste år.
Jan: Man kan godt vælges for kun 1 år, hvis man ønsker det. Sådan er det også i hovedbestyrelsen.

Lars: Man melder sig for de regler der er nu.
Jan: 2 år er maxgrænsen, for hvor længe man kan sidde ved et valg. Der er ikke noget minimum – vær ikke så firkantet.
Bent: Kan man bøje reglerne, så de passer en selv bedst?
Dirigent: Så vidt mulig overholdes reglerne, men hellere 1 år, end ikke noget.
Jan: Man vælges for en 2 årig periode, for ikke at sidde hele livet, uden at kunne væltes.
Kim: Jens Anker kan nedlægge sit hverv når som helst.
Mølgård: Han kan vælges for en 1 årig periode. Skal vi ikke gi ham en hånd for det?
Dirigent: Jens Anker Hansen valgt til kasserer.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bente Egeberg modtager ikke genvalg. Leif Andersen (som ikke er til stede) og Jimmy Andreasen vil gerne stille op til bestyrelsen.
Dirigent: Man ser gerne 2 nye bestyrelsesmedlemmer, så begge er valgt.

Revisorer og revisorsuppleant blev heller ikke valgt ved den ordinære generalforsamling.
Keld Marcussen og Susan Landt modtager begge genvalg som revisorer. Valgt.
Verny Falkeborg modtager genvalg som revisorsuppleant. Valgt.

8.

Vedtægtsændringer.

§ 2.1 Ændres til: At samle motionsløbinteresserede inden for SAS Group Club medlemmer for at dyrke motionsløb og atletik.
§ 2.2 Ingen ændring.
§ 2.4 Ingen ændring.
§ 5.3 Ændres til: Bestyrelsen sammenkaldes af formanden. Der skal senest 1 uge før bestyrelsesmøde udsendes en dagsorden til
medlemmerne af bestyrelsen. Der skal af hvert bestyrelsesmøde tages referat, som godkendes af medlemmerne af bestyrelsen på det følgende
bestyrelsesmøde.
§ 8.2 Ændres til: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
(De 4 udvalg slettes)
Under debatten om vedtægtsændringerne blev der ytret ønske om, at der informeres om hvilke former for motion man kan få tilskud til, når
klubben hedder SAS løb og motion.
Det ville også være rart, hvis der på hjemmesiden blev informeret om, hvad der blev vedtaget på bestyrelsesmøderne.
Når bestyrelsen har behandlet et spørgsmål fra et medlem, skal medlemmet ha svar fra bestyrelsen.

9.

Eventuelt.

Der var 23 stemmeberettigede medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling.
Mogens: Hvordan får vi Verner tilbage i klubben?
Jens Anker: Det må bestyrelsen diskutere.
Bent: Jeg aner ikke hvad der er foregået, men jeg ved der ikke er noget ondt i Verner, så derfor ville det måske være godt at få en snak om det.
Verner må så selv vælge, om han vil være med i en klub hvor han måske ikke har tillid til bestyrelsen. Lad jer ikke gå på af at han har stillet
kritiske spørgsmål til bestyrelsen.
Jeanne: Har Verner sagt til dig han ikke har tillid til bestyrelsen?
Jan: Jeg håber tiden vil læge alle sår. Jeg vil opfordre bestyrelsen til at få en god snak med Verner, så han kan komme ind i varmen igen.
Skideballer skal man ha face to face – ikke via mail.
Jeanne: Jeg skal hilse fra Verner, og sige tak for al den støtte han har fået under denne ”sag” Han har fået en stor opbakning fra SAS
medlemmerne.
Per C.: Hvis Verner gerne vil være med, kan han prøve at melde sig ind. Så kan bestyrelsen tage stilling til om han kan blive medlem igen. Få
klinket skårene og se hvad det kan blive til.
Jan: Verner er ikke ekskluderet ”for good”. Han er stadig medlem af SAS-KLUBBEN og Petanque sektionen.
Verny: Det lyder som om Verner gerne vil tilbage i løbeklubben – lad der gå et stykke tid, og få ham så ind igen.
Bent: Hvordan vil stemningen være, hvis han bliver ved med at være ekskluderet. Se om I ikke kan finde en løsning.
Kenneth: Mødet er Hævet. Tak fordi I mødte så talstærkt op.

