Minutes of Meeting
Mødested Diget 25
Referent Peter F

Generalforsamling
SAS løb & Motion
Mødedato 19feb 2009
Dato for referat 20feb 2009

Deltagere
Leif Kjems, Jens Anker Hansen, Verny Falkeborg, Arno Dyrberg, Jane Thompson, Jimmy Andreasen,
Tove Rützou, Willi Petersen, Peter Frederiksen, Bo Dithmar, Mogens Rasmussen, Jørn Rasmussen, Ida
Kjems, Heidi Nielsen, Marianne Damquist, Kenneth Sylvester, Anne Månsson, Benny Schakinger, Rene
Hallin, Keld Marcussen, Jan Christiansen og Jeanne Sandstrøm.

1.

Valg af
dirigent

Rene Hallin blev valgt som dirigent.

2.
2. Godkendelse af
mødeindkaldelse

Der var enighed om at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

3. Valg af
mødesekretær

Peter Frederiksen blev valgt som referent.

4. Beretning

Kenneth fortalte lidt om klubbens 65 års jubilæum og hvordan dagen var
blevet kombineret med et broløb. Alle deltagerne havde haft en dejlig og
oplevelsesrig dag.
Rutinerne i klubben køre rigtig godt og alle gør et godt stykke arbejde.
Klubben er godt repræsenteret over en bred vifte af motionsløb og vores
klubtrøje er ved at være kendt og værdsatte hos mange arrangører. Dette
gælder desværre ikke til ASCA og Interscan løbene hvilke formanden
ellers varmt kunne anbefale at prøve.
Kenneth har igennem flere år gerne ville stoppe som formand da han
ikke længere havde gejsten og har derfor valgt ikke at genopstille denne
gang.
Jens Anker har ligeledes valgt ikke at genopstille efter mange års virke
som kasserer i klubben. Dette er et stort tab for klubben da mænd af hans
kaliber ikke hænger på træerne.
Kenneth håber meget at der kan findes en ny formand og en ny kassere
da klubben ikke kan eksistere uden. Ligeledes opfordrer han alle de
fremmødte til at støtte op om evt. nye kandidater.

5. Regnskab

Jens Anker beretter at der er en mindre underskud i klubkassen men at
der ikke er grund til bekymring. Dette skyldes at det kostede lidt at holde
klubbens 65 års jubilæum. Ligeledes har der været stor interesse for
rigtig mange løb hen over året.
• Jeanne spørger om der er købt løbetøj til klubben hvilke der
ikke er.
•

Jane spørger hvad pkt. 24142 på budgettet dækker over og får
at vide, at det er en renteindtægt på kr. 5651,23 fra en højrente
konto fra Amagerbanken.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
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6. Fremlæggelse
af budget

Der er et lidt mindre budget i det kommende år. Begrundelsen for dette
er en forventning om at de store strukturelle ændringer SAS står overfor
jo desværre kan føre til fyringer, hvilke betyder færre indtægter, mindre
medlemmer, dalende udgifter til løb etc.
Der var ikke nogle kommentere til budgettet og det blev vedtaget
enstemmigt.

7. Kontingent

Der var bred enighed om at kontingentet ikke skulle stige.
• Enkelte kommentarer om hvor godt det er at det ikke stiger.
• Tove spørger hvor mange medlemmer der egentlig er i klubben
og Jens Anker fortæller at der pt. er 228 medlemmer fordelt på
165 SAS ansatte, 26 påhæng, 14 pensionister og 23 eksterne.

8. Valg

Der skulle ved forsamlingen i aften vælges en ny formand, en ny
kasserer, 2 nye bestyrelsesmedlemmer og en ny revisor.
• Leif Kjems blev valgt til formand for 2 år.
• Jimmy Andreasen blev valgt til kasserer for 1 år.
• Jane Thomsson blev valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år.
• Anne Månsson blev valgt til bestyrelsesmedlem for 1 år.
• Verner Poulsen blev foreslået til bestyrelsesmedlem men der
foreligger ikke i skrivende stund nogen afklaring.
• Keld Marcussen blev valgt til revisor for 1 år.
• Verny Falkeborg blev valgt til revisor for 1 år (tidligere
revisorsupp.)
• Jeanne Sandstrøm blev valgt til revisorsuppleant for 1 år.

9. Indkomne
forslag

1.

Heldigvis ikke længere relevant.

2.

Tove mener at have set andre priser et sted på løb i DK og
udlandet men bestyrelsen mener at de på indkaldelsen oplyste
priser er korrekte.
Forslaget vedtages.

3.

Der var en del debat omkring dette pkt. om hvorvidt SAS løb &
Motion kun er en løbeklub eller navnet dækker over flere andre
idrætsgrene. Der var mange forskellige meninger og absolut
ikke enighed blandt klubbens medlemmer. Det blev foreslået at
der blandt medlemmerne blev rundsendt et spørgeskema så de
forskellige meninger kunne blive afdækket. Ligeledes blev der
appelleret til at bestyrelsen var åben og lyttede til de behov der
var i klubben. Dirigenten lukkede debatten og gav bolden videre
til den nye bestyrelse så de kunne arbejde videre med opgaven
og forsøge at løse den til alles tilfredshed.

4.

Jens Anker har rigtig mange ringbind med gamle papirer fra
klubben og vil meget gerne af med dem der er mere end 5 år
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gamle. Verny vil gerne se bindende igennem inden der kasseres.
Forslaget vedtaget.

10. Eventuelt

5.

Verner Poulsens eksklusion ophæves med flertal.

6.

Det vedtages at købe 10-15 sæt SAS dragter i forskellige
størrelser til brug ved stævner og konkurrencer i ind og udland.
Disse opbevares hos formanden. Fra flere siden blev der
tilkendegivet at medlemmer burde købe deres egen dragt så vi
altid var ens når vi var ude til løb. Jens Anker foreslog at det var
en mulighed at klubben gav et tilskud til det enkelte medlem
såfremt medlemmet købte en dragt.

Jan Christiansen fra SAS klubben takkede Jens Anker og Kenneth for det
store stykke frivillige arbejde de har lagt i klubben gennem tiden.
Ligeledes bød han den nye bestyrelse velkommen og sagde at han
glædede sig til at samarbejde med dem.
Jørn Rasmussen takkede også Jens A og Kenneth for det kæmpe arbejde
de begge har lagt i klubbens drift.
Anne spurgte hvorfor der på klubbens kalender på nettet står at der ikke
ydes tilskud til flere løb hen over året. Kenneth svarer at det for 2 år
siden blev besluttet ikke at yde tilskud til diverse løb der støtter
forskellige humanitære formål.
Jeanne spørger hvorfor ikke Stafetten ikke har været udgivet siden juli
07. Bestyrelsen svare at der ikke har været den store interesse for at lave
bladet så derfor er det gået lidt i stå.
Kenneth lukker mødet med at takke for et godt møde, takker for den tid
han har været formand og ønsker den nye bestyrelse held og lykke.
Efter mødet bød klubben på en dejlig lille middag til alle de
fremmødte… ;-)
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