Generalforsamling SAS løbeklub 8. marts 2012.
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 Lige år: Kasserer: Jimmy Andreasen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Anne Månsson 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 Petersen modtager genvalg
10. Eventuelt
18 medlemmer incl. bestyrelsen var mødt op til generalforsamlingen.
1. Rene´ Hallin blev foreslået, og Rene´ takkede ja, selvom det kom bag på ham.
2. Dirigenten åbnede mødet og konstaterede at mødet var rettidig indkaldt via hjemmesiden.
3. Anne Månsson blev valgt som mødesekretær.
4. Formandens beretning: I 2011 var turen kommet til at SAS Danmark skulle til at holde ASCA. Det
blev holdt den 30. april, hvor der kom deltagere fra Iberia, Lufthansa og Air Lingus. ASCA blev holdt
på Amager fælled. Damerne løb 5 km og herrerne 8 km. Trods vores ellers våde sommer, var vi
heldige med vejret. Solen skinnede fra en skyfri himmel hele dagen. Efter løbet sad vi i det grønne
på fælleden og nød d e hjemmesmurte sandwich med dertil kolde øl og vand. Alle deltagere nød
det rigtig, og der blev hygget og snakket på kryds og tværs af klubberne. Om aftenen var der fest
for alle deltagere på Hotel Dan. Efter buffeten blev præmierne delt ud. SAS damer fik en flot første
præmie. Hos herrerne løb Iberia med førstepladsen.
I august måtte vi desværre aflyse vores klubløb på grund af for få tilmeldinger.
WARR blev holdt i år i Texas/Dallas, hvor SAS Danmark deltog med 5 løbere, og der kom 4 fra
Norge.
Trods september måned, var det uhyggelig varmt. Så varmt at selv buschaufføren må have fået
hedeslag, en bus nåede i hvert fald ikke frem til starten på 10km løbet kl. 07,30.
Trods det Skandinaviske undertal, formåede vi dog at få 7 præmier med hjem – skulle ha været 8.
Interskand blev afholdt i Norge i september. Vi havde 8 løbere med derop. Bedste dame fra
Danmark blev Judith Stabell og hos herrerne Kenneth Sylvester.

Løbeklubbens Webmaster Anne Marie ønsker at hygge mere om sin Jørn, så som i nok har
bemærket har vi fået ny hjemmeside. Tak til Anne Marie for mange års god indsats.
I år bliver den først Christianshavner mil i April udtagelsesløb til Interscand 2012, som afholdes i
Danmark den 29. oktober. Vi vil deltage i Jonstrup Vang løbet. Vi håber at se løbere fra både
Sverige og Norge denne gang. Husk at alle frit kan melde sig til løbet.
Der afholdes ASCA i Wien den 27-29 april. Danmark sender 2 damer og 4 herrer af sted. Pøj pøj til
dem.
Der blev spurgt hvor mange medlemmer der er i klubben. Jimmy svarede230 medlemmer, fordelt
på SAS ansatte, 26 externe, 14 pensionister og 5 fritaget for kontingent.
Der var også ros til den nye hjemmeside
Beretningen blev vedtaget.
5. Regnskabet blev godkendt.
6. Under fremlæggelse af budget, blev en misforståelse om størrelsen af tilskud fra SAS klubben
rettet. Derfor blev et revideret budget godkendt.
7. Ingen stigning af kontingent.
8. Der var 3 forslag til behandling.
Bestyrelsen stiller følgende forslag, om forhøjelse af tilskud til løb:
Mellem 0 og 10 km forhøjes beløbet fra max 150 kr. til max 200 kr.
Over 10 km. til og med halvmaraton, forhøjes beløbet fra max 250 kr. til max 300 kr.
Over halvmaraton forhøjes beløbet fra max 500 kr. til max 600 kr.
Beløbet der dækkes af klubben, er det ”rene startgebyr” ikke alle mulige tillæg som kommer for
brug af Dankort, forsendelse af startnummer, specielle løbe T-shirts osv.
Tilskud til løb i udlandet, vil være det samme, som tilskud til løb i Danmark.
Vedtaget. Alle stemte for.
Verner Poulsen stillede følgende forslag:
Jeg har flg. Forslag: SAS Løbeklub dækker igen løb,
Der har til formål at indsamle til forskellige humanitære eller andre formål.
Jeg skal nok argumentere for punktet til generalforsamlingen.
Hilsen Verner Poulsen.
Vedtaget. Alle stemte for.
Anne Månsson stiller følgende forslag:
Vores løbejakker er efterhånden af ældre dato, og kan ikke, hvad løbejakker kan nu, og
det er ikke rart at stille op til løb om vinteren, og skulle ha sin singlet/t-shirt med SAS logo
udenpå sin jakke, for at være reglementeret påklædt. Mit forslag er at man kan købe en sort
jakke, efter eget ønske, uden andre reklamer på, end fabrikantens logo. Herpå skulle så sættes
et SAS logo på venstre bryst og på ryggen, og så vil man stadig være berettiget til at få
startgebyret betalt af klubben. Klubben er villig til at betale logo, og til at få dem sat på jakken.
De gamle jakker, dem SAS logo, vil selvfølgelig stadig være ”gangbare” til at få sit startgebyr
betalt.

Med lidt debat frem og tilbage, foreslog Knud Lykking, at i stedet for sorte løbejakker, kunne vi
købe gule veste med SAS logo på. Så var vi nemmere at se, og det ville ha samme funktion som
nye jakker
Heidi syns begge dele ville være godt.
Forslaget kom til afstemning, efter Rene´ Hallin foreslog at bestyrelsen skulle arbejde videre
på forslaget om veste. 14 stemte for, ikke nogen stemte imod. Forslaget vedtaget.
9. Jimmy Andreassen blev genvalgt.
Anne Månsson blev genvalgt.
Verny Falkeborg blev genvalgt
Jeanne Sandstrøm blev genvalgt.
Jesper Rye Petersen blev genvalgt.
10. Under fremlæggelse af budget forklarede Jan fra SAS klubben lidt om regler for tilskud.
Der ydes tilskud til SAS ansatte og SAS pensionister ti l Interscan og ASCA.
Til Interscan gives to overnatninger, så man er sikker på at kunne være fremme til ”stævnet” for
max800 kr. pr deltager.
Derudover betaler SASklubben for transport, frokost og middag på stævnedagen. Derudover
betaler klubben også baneleje eller startgebyr, for løbet.
Der gives max 250 kr. i tilskud til sportsbillet.
Familie-deltager betales af sektionen, eller man betaler det selv.
Steen spurgte hvordan det var med pensionister for frasolgte afdelinger.
Jan svarede at En frasolgt pensionist med billetrettigheder er at betragte som intern. Så længe
Singapore Technology bidrager til klubben, er de også interne.
Deltager nogen under 18år, i Interscan, er det for egen regning, og udenfor konkurrence.
Steen syns det var ærgerligt at klubløbet var blevet aflyst igen, og havde et forslag til andet socialt
samvær. Et løb med handicap beregnet ud fra f.eks. christianshavner milen. De hurtigste skulle
starte sidst, og på den måde ville alle komme i mål samtidig. Dette løb kunne laves den 3 mandag i
måneden i samme periode som milen foregik.
Der var stor interesse for dette løb, kunne Rene´ konstatere. Han foreslog at bestyrelsen arbejdede
videre med forslaget. Steen ville gerne være behjælpelig .
Jan kunne oplyse at roklubben havde lignende løb, og foreslog at vi legede med her, for også at
blive sociale på tværs af sektionerne.
Leif opfordrede flere til at være med til ”kom og løb” løbene, og sagde at flere gerne måtte
arranger disse løbeture for os alle, så vi kom til at løbe flere forskellige steder.
Hermed sluttede mødet, og Rene´ takkede for god ro og orden.
Referent Anne Månsson

