Generalforsamling SAS løbeklub 24. marts 2011
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
Ulige år:
Formanden: Leif Kjems modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Jane Thomsen 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 Revisorsuppleant for 1 år: Jesper Rye Petersen modtager genvalg
10. Eventuelt
1. Jesper Rye blev valgt til dirigent.
2. Jesper takkede for valget, og konstaterede at indkaldelsen var rettidig udsendt.
3. Anne Månsson blev valgt til mødesekretær.
4. Formandens beretning:
Efter generalforsamlingen i februar, og den ekstra ordinære i april fik vi ændret et par af vores vedtægter.
Bl.a. at vores navn nu er: SAS LØBEKLUB.
Udtagelses løb til Interskand og Asca havde vi lagt sammen med den første Christianshavner -mil i april. Asca
skulle holdes i marts i Dublin, men som i ved kom en askesky i vejen, så det blev udskudt til senere på året.
Den 21 aug. afholdte vi det årlige klubløb. Vi var 15 løbere ,hvilket jo ikke er mange ud af 220 medlemmer,
men vi fik løbet nogle sjove løb som Anne Månsson havde stået for. Efter løbene tændte vi op i grillen og spiste
dejlig mad og hyggede os lige indtil regnen startede. Vinderen af løbene blev Niels Myrlund , der fik den flotte
og eftertragtede vandre pokal.
Warr blev holdt i London i sep. Vi var 12 løbere fra Danmark der deltog. Kenneth Sylvester løb med 2 præmier
en 2 og en 3 plads i hans aldersklase, Bente Egeberg fik en 3 plads og Ida Kjems løb med 2 førstepladser. Et
stort arrangement som kan anbefales. I år bliver Warr holdt af Amaerican Airlines i Texas USA i sep.
Interskand blev holdt i Norge fra den 16-17oct. Vi deltog med 9 løbere fra Danmark. Vi skulle have været
10,men da Verner Poulsens bagage ikke kom med flyet lørdag morgen, valgte Verner desværre at returnere
med det samme. Hos damerne kom Ingrid Næss Johansen fra Norge på førstepladsen. Anne Månsson fik en
2.plads og Ida Kjems en 3.plads Hos herrerne fik Tom Roger en 1.plads. Per Månsson tog en 3plads. Det var et
vældigt flot arrangement, og i meget flotte omgivelser.
Asca i Dublin blev holdt den 29-31oct. Vi deltog med 8 løbere fra Danmark. Det blev til en samlet 3.plads både
hos damer og herrer. Igen et flot arrangement. Det var rigtigt dejligt at se den store interesse for at deltage i
både Interskand og Asca.
Selvom det er en af de største udgiftsposter var det godt at se så mange løbere til årets to store løb; Øresunds
broløb i juni og selvfølgelig Eremitage løbet i oktober.

Omstændighederne taget i betragtning, kriser og kraftige nedskæringer synes vi det er lidt af en bedrift at SAS
løbeklub er i stand til at få så mange nye medlemmer. I løbet af året har vi holdt 5 bestyrelses møder og 1
løbs udvalgs møde. Der har været en del problemer med hjemmesiden. Debatforum er derfor blevet nedlagt
da den blev hacket, hvilket desværre resulterede i længere lukning af hjemmesiden. Vi har i stedet mulighed
for at komme i kontakt via Facebook SAS løbeklub.
I år har vi valgt Cristianshavner-milen som udtagelses løb til Interskand.
Som det ligger nu bliver Interskand 2011 holdt i september i Stockholm.
SAS Danmark skal i år afholde Asca. - Sidst det blev holdt i Danmark var i 1991. Vi holder Asca i København fra
29april til 1May. Vi vil meget gerne om nogle af klubbens medlemmer vil hjælpe med arrangementet.

Beretningen blev godkendt.
5. Kassereren fremlagde regnskabet.
Steen Ludwig: Jeg synes at regnskabet ser fint ud
Verner: Har vi nogen ideer om, hvad vi vil bruge alle de mange penge til, klubben har?
Jan (SAS klubben): De mange penge kan indsættes på en konto i SASklubben, så man får en stor rente. Renten
dækker bl.a. SASklubbens administrerende personale.
Regnskabet blev godkendt.
6. kassereren fremlagde budget.
Verner: Hvordan er økonomien til ASCA?
SASklubben dækker danske deltagere. Hjælpere betales også af SASklubben.
Løbsudvalget får hele beløbet dækket, de betaler forløb, også det der overskrider de fastsatte deltagergebyrer.
Steen: kan man ikke få pengene hjem, ved at selv-tilmelding?
Tilskuddet fra SASklubben i år er 24500, beregnet ud fra årsregnskabet 2009
Budgettet blevgodkendt.
7. Bevares uændret.
En forhøjelse skal godkendes af SASklubben, og med vores egenkapital, kan vi ikke stige.
8. Ikke nogen indkomne forslag.
9. Formanden: Leif Kjems genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Jane Thomsen genvalgt
Revisor 1 år: Verny Falkeborg genvalgt
Revisor 1 år: Jeanne Sandstrøm genvalgt
Revisor Revisorsuppleant for 1 år: Jesper Rye Petersen genvalgt
10. Verner: Hvis alle tilmeldte sig via løbsudvalg, ville det lette kassererens arbejde. F.eks sparta testløb har
mange deltagere og ikke nogen ”tilmelder”
Bente: spartas løb er svære at tilmelde mange, for der kræves afslutning efter hver løber
Leif: vi må vælge der skal tilmeldes fælles.
Verner: Det vil være et stort arbejde, for kassereren. Tidligere var der mange tilmeldte der, ikke deltog
alligevel.
Jane: internettet gør det nemt at finde klubbens deltagere.
Jesper: måske skal vi ikke ha løbsudvalg mere. Måske skulle løbsudvalget ”finde deltagere” på resultatlister, i
stedet for at tilmelde?
Bestyrelsen tager en snak om dette.
Jørn: Jeg syns bestyrelsen gør et fint stykke arbejde.
Tove: Det er flot af en ny formand, at finde på et formands løb, mange flere burde deltge.
Jesper: parkrun kan også anbefales.
Verner: en god bestyrelse, med åbenhed om arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen skulle måske finde ud af
hvorfor flere ikke møder op til klubbens arrangementer.
Jane: vi vil måske sende et nyhedsbrev ud engang imellem.
Steen: ku godt ønske sig klubløbet i juni i stedet.

Jørn: .august er god, for da er de fleste løb afviklet.
Tove: gerne august, da vejret er lunere, hvis man skal grille på fælleden.
Jane: vi l nogen hjælpe os til ASCA den 30. april?
Jeanne, Ida, Jørn, tove og Rene, vil gerne stille op…tak til dem.
Mødet afsluttes og dirigenten takker for god ro og orden.

