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Referat:
Generalforsamlingen Sparta Atletik og Løb 2021 
________________________________________________________________________  
 
Afviklet den: 07.07.2021 kl. 18.30 (udskudt fra 24. februar pga. corona)
Referent: Lars Nissen, eventchef Sparta
________________________________________________________________________
 
Formanden bød forsamlingen velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenens første punkt. 
Det blev defineret fra start, at hvis bestyrelsens vedtægtsændringer blev stemt igennem så ville 
man overgå til ny dagsorden fra punkt. 6.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Peder Nedergaard, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og præsen-
terede sig kort for generalforsamlingen. Som første handling konstaterede han at generalforsam-
lingen var lovligt indkald jf. Spartas vedtægter - også i henhold til at generalforsamlingen blev ud-
skudt pga. corona og rykket en time frem pga. EM-semifinale i fodbold. Ud fra den konstantering 
erklærede dirigenten generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

Antallet af stemmeberettigede på generalforsamlingen var 79 tilstedeværende medlemmer (fra 
starten af generalforsamlingen – flere gik undervejs sandsynligvis pga. fodbold). Der blev udpeget 
4 stemmetællere: Thor Schnetler, Laura Schultz, Christian Friis og Cecilie Lusty. 

2. Formandens beretning

Formanden gennemgik årets gang, og redegjorde for hvordan Sparta har navigeret i hele corona 
situationen, og hvordan indgangsvinklen har været til arbejdet, og at bestyrelse og daglig ledelse 
har indtaget en forsigtig indgangsvinkel i forhold til de økonomiske dispositioner. Der er blev søgt 
alle tilgængelige puljer og hjælpepakker, og hurtigt igangsat besparelser. Formanden roste Spartas 
ansatte, trænere og medlemmer for deres fleksibilitet og tilgang til at hjælpe klubben igennem kri-
sen på bedst muligt vis. 

Klubbens har holdt et højt sportsligt niveau gennem året, og har præsteret flotte resultater i den 
meget anderledes periode. Sparta har 6 atleter med til OL i år og 6 atleter med til U23EM – for-
manden var stolt af at klubben kan sende så mange atleter afsted, og takkede også atleternes 
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trænere og bagland for det store arbejde og støtte. 

Sparta har stadig stor fokus på bæredygtighed, men det har været svært at implementere nye til-
tag under corona. Man har derimod arbejdet videre med at se på bæredygtige løsninger, produkter 
og leverandører, der kan løfte opgaven, til kommende sæson. 

Derudover har administrationen også sat gang i arbejdet med at gøre hjemmesiden nutidig og 
skabe et bedre online/digitalt miljø omkring klubben og dens tilbud. Endelig berettede formanden 
kort om status på planerne om et Idrætshus på skøjtehalsgrunden, som bl.a. skal indeholde en in-
dendørs atletikhal. 

Spørgsmål og kommentar fra salen: 

Mikael Houborg: spørger ind til planerne omkring det nye Idrætshus/ny atletikhal på Skøjtehals-
grunden, og om hallen kun vil blive til brug for eliten. Formanden siger, at det ikke kun bliver en hal 
til eliten – og Dorte Vibjerg supplerede med, at det har været et krav fra Københavns Kommune fra 
start at faciliteterne skulle tilgodese bredden såvel som elite og kunne bruges året rundt –samtidig 
skal en ny indendørs facilitet give mulighed for at tiltrække flere medlemmer og nå nye målgrupper. 

Der bliver spurgt til det nuværende medlemstal – og formanden svarede at vi nogenlunde ligger på 
niveauet før corona, da vi på det seneste har haft en medlemstilgang igen. Peder Nedergaard 
supplerede med at der er en generel tilbagegang for foreninger over hele landet. Dorte Vibjerg 
sagde, at der ikke er mange der har meldt sig ud (sammenlignet med andre idrætter) – problemet 
har mere været, at der ikke har været mange nye indmeldelser i den tid, hvor vi har været lukket 
hel ned og har måtte aflyse begynderhold.
Gunna Bastrup: spørger til aldersfordeling af de medlemmer der har meldt sig ud. Atletikchef 
Charlotte B. Bomme kommenterer at klubben er hårdt ramt af faldende medlemstal blandt ung-
domsholdene. 

Da ingen stemte imod eller ville undlade at stemme i forhold til formandens beretning, erklærede 
dirigenten beretningen for énstemmigt godkendt.

Udvalgsformændenes beretninger:

Der var ingen kommentarer til udvalgsberetningerne.

3. Regnskab 1.1. – 31.12.2020 

Adm. direktør Dorte Vibjerg gennemgik regnskabet for et meget anderledes regnskabsår, hvor 
corona har vendt op og ned på normalen i forhold til udgifter og indtægter. Dorte Vibjerg takkede 
ligeledes medlemmer, ansatte og bestyrelsen for den opbakning, der har været omkring de nød-
vendige besparelser og tiltag, som ledelsen har måtte iværksætte for at få klubben sikkert igennem 
krisen. Det har betydet meget i det daglige arbejde med at styre klubben igennem.



København 09.08.2021

Der blev redegjort for hvilke tiltag og besparelser, der blev sat i værk, og at Sparta på trods af store 
besparelser på alle poster + opsigelser af medarbejdere ville have endt med et underskud på 10,3 
millioner, hvis ikke det var for de corona-puljemidler, som Sparta fik tildelt af DIF/DGI, samt den 
kompensation for aflyste events, som Sparta fik tildelt fra Erhvervsstyrelsen. Både corona-pulje-
midler og kompensation fra Erhvervsstyrelsen kom der først afklaring på sidst på året. 

Spørgsmål og kommentar fra salen: 

Trine Rivold: spørger til resultatet af de tre støtte-kampagner, der blev sat i gang under corona.  
Dorte Vibjerg svarede at salg af støttebeviser og julekalendere gik rigtig flot med stor opbakning fra 
atleter, løbere, forældre, venner af huset og virksomheder. 

De to kampagner genererede et overskud på hhv. 250.000 kr. og 70.000 kr., som skal bruges på 
medlemsaktiviteter i 2021 og 2022. Salget af Spartas fantrøje gik knap så godt og der blev i første 
omgang solgt 200 ud af 500. Grunden var sandsynligvis, at kampagnen kørte lige efter jul og efter 
de to andre kampagner. Salget fortsætter dog og vi kommer til at gøre noget lignende med Nike/
Sportmaster i fremtiden.

Michael Houborg: spørger til hvor mange medlemmer, der valgte at få kompensation for kontin-
gent. Svaret var at der var ca. 200 personer, der ønskede kompensation, begge gange det blev 
tilbudt medlemmerne. 

Dorte Vibjerg gennemgik ligeledes balancen, og redegjorde for at vi solgte alle værdipapirer og 
undersøgte, om det var muligt at optage lån i hallen til at kunne skabe den nødvendige likviditet, 
hvis krisen varede ved. Likviditeten har hele vejen igennem været et fokuspunkt og i oktober må-
ned var kassebeholdningen på under 5 mio. kr. og likviditetsgraden faldet fra 150 ved årets start til 
under 85. Formanden supplerede med at meget af likviditeten sidste år var bundet op på solgte 
startnumre, som potentielt skulle betales tilbage til løbsdeltagerne, hvis løbet blev aflyst. Efter ind-
betaling af kompensation fra Erhvervsstyrelsen og puljemidler fra DIF og DGI’s corona-pulje i de-
cember og januar er vores kassebeholdning dog igen kommet op på over 14 mio. kr. (normalt ni-
veau) og har været det siden – dvs. vi er tilbage på en rigtig sund likviditetsgrad på over 150.

Spørgsmål og kommentar fra salen: 

Rolf Larsen (intern revisor): Påpeger at regnskabet mangler regnskabsorden og andre formelle 
ting – men at de interne revisorer har gennemgået regnskabet og kommet frem til følgende kon-
klusion:

”Som revisorer valgt af generalforsamlingen i Sparta Atletik og Løb har vi i tilknytning til den revi-
sion, der er foretaget af de eksterne revisorer, revideret årsregnskabet for 2020 for Sparta Atletik 
og Løb. Vi er enerevisorer af årsregnskabet 2020 for Sparta Atletik og Løb Aps.
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Den udførte revision baseres på revisionshandlinger for at opnå bevis for, at årsregnskabet ikke 
indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har analyseret afvigelser fra budgettet, gennemgået ud-
valgte konti, vurderet de administrative rutiner i relation til interne kontrolfunktioner samt gennem-
gået årsregnskabets indhold og præsentation.

Nøglerevisionstemaer har været, at regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontroller ud-
vikles og konsolideres, at under Corunakrisen er anvendt hensigtsmæssige værktøjer til økonomi-
styring, og at en række økonomiske aktiviteter nu er placeret i regnskabet for Sparta Atletik og Løb 
Aps.

Revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.
 
Det er vores konklusion, at årsregnskabet giver et retvisende billede af både Sparta Atletik og Løb 
og Sparta Atletik og Løb Aps’s resultat for 2020 og finansielle stilling pr. 31. december 2020.”

Rolf påpegede også at den eksterne og statsautoriserede revisor har godkendt regnskabet uden 
kommentarer.

Formanden kommenterede at han var glad for at den interne revision godkendte regnskabet.  
 
Mikael Houborg: ønskede at revisionspåtegnelserne fra både eksterne og interne revisorer, 
fremadrettet skal fremgå af de udsendte regnskaber fremadrettet. Og ydermere at kommentarerne 
til dette års regnskab fra både eksterne og interne revisorer fremgår af dette referat.
 
Rolf Elm-Larsen: foreslog at regnskabet (med kommentar fra revisorer) fremadrettet bliver lagt ud 
på hjemmesiden. 

Det blev aftalt at det samlede regnskab med kommentar fra både intern og ekstern revisor udsen-
des til medlemmerne sammen med referatet for generalforsamlingen og at regnskabet bliver lagt 
på hjemmesiden sammen med referatet.  
 
Der var ikke yderligere kommentarer og spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev sat til afstem-
ning ved håndsoprækning. 75 stemte for. Ingen stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod, 
hvorefter dirigenten kunne konstatere, at regnskabet var enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår at fastholde den nuværende kontingentsats – og håber på at kunne fremlæg-
ge en plan for differentierede kontingentsatser til næstkommende generalforsamling.  
 
Kontingentsatsen blev enstemmigt vedtaget. 
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Adm. direktør Dorte Vibjerg gennemgik budgettet for 2021. 

Budgettet for 2021 er lavet på baggrund af samme forsigtige tilgang som i 2020. Der er ingen for-
ventninger til indtægter på events og der er lagt besparelser ind på foreningsaktiviteter. 
 
Budgettet på administrationsposten er dog øget, da vi har modtaget midler fra Omstillingspuljen, 
som administreres af Erhvervshus Hovedstaden, til digital udvikling af hjemmeside og digital med-
lemshåndtering. Det er nødvendigt med en digital platform for at kunne håndtere fx differentieret 
kontingent i fremtiden, men samtidig for at vores medlemmer kan tilgå klubbens tilbud og medlem-
skab digitalt og fleksibelt. 

Derfor er vi også rigtig glade for at have fået tildelt midler fra Omstillingspuljen, så vi trods fortsat 
corona-usikkerhed kan komme i gang med det digitale udviklingsarbejde og med et samlet budget 
på 650 tkr. ex moms – en udvikling der skal sikre, at vi som klub kan blive digital tidsvarende. 

Udover de indtægter der er indlagt i det udsendte budget, som skal godkendes på generalforsam-
lingen, så har vi siden modtaget yderligere 1,88 mio. kr. fra DIF og DGI’s corona-pulje. På bag-
grund af den tildeling kan det budgetterede underskud løftes fra 6.130 mio. kr. i underskud til 4.350 
mio. kr. i underskud. 

Derudover gennemgik Dorte Vibjerg de økonomiske forventningerne til sensommerens events, 
som har ændret sig en del siden budgettet er sendt ud til medlemmerne og efter, der blev åbnet 
helt op for afvikling af motionsevents uden af restriktioner fra 1. september. Åbningen betyder, at vi 
mod forventning, kan afvikle både DHL Stafetten, Royal Run og CPH Half helt uden restriktioner 
og begrænsninger. Ud fra et fint tilmeldings-flow på de tre events så er en forsigtig forventning, at 
vi kan generere et samlet overskud på events på 7.540 mio. kr. - mod budgetteret 1.790 mio. kr. – 
det samlede overskud er inklusiv udlejning af Sparta Hallen til Euro 2020. Lykkes det at realisere 
den forventning, så kan vi løfte resultatet på regnskabet for 2021 fra det forventede underskud til et 
fint overskud på 2.1 mio. kr. – og det er til trods for, at hvis vi realisere det, så lægges der yderlige-
re omkostninger ind til foreningsaktiviteter - for at sikre vores foreningsniveau - og på løn-posten - 
for at opruste organisationen for at komme i mål med sensommerens mange store afviklinger. 
  
Vigtigt i forhold til budgettet er også, at vores likviditetsgrad/-beholdning er stærk nok til, at kunne 
bære klubben igennem et underskud. 

Spørgsmål og kommentar fra salen: 

Michael Houborg: spørger ind til om indholdet i madkassen til DHL Stafetten tages op til overvej-
else. 
Tilvalgsordning foreslås til madkassen – og dette er et meget relevant.
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Spørger (navn mangler): der bliver spurgt til specifikationer på sociale omkostninger under per-
sonale. Dorte Vibjerg forklarede, at den post dækker over administrationsomkostninger til barsels-
ordning og lignende i forhold til personalehold. 

Christoffer Boll: spørger ind til hvorfor de adm. omkostninger på atletik er budgetteret fire gange 
højere. Dorte Vibjerg forklarede, at det er pga., at der stort set ingen omkostninger har været i 
2020 pga. corona – og at budgettet for 2021, derfor er baseret på tidligere års niveau.  

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, hvorefter dirigenten efter afstemning ved 
håndsoprækning, hvor én stemte imod, ingen hverken for eller imod, kunne konstatere, at kontin-
gent og budget for 2021 var vedtaget.

En stemte imod, ingen undlod at stemme, 78 stemte for og dirigenten erklærede budgettet for god-
kendt.

5. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring er sendt ud til alle medlemmer via mail sammen med øv-
rigt materiale til generalforsamlingen.  
 
En uge før generalforsamlingen havde Henrik Breum fremsendt kommentarer som ændringsfor-
slag til bestyrelsen. Dirigenten gav derfor Henrik Breum muligheden for at fremstille sine kommen-
tarer for generalforsamlingen.

Henrik Breum: ønskede at opponerede omkring bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedr. 
medlemskab af specialforbund. Han ser dette som en indirekte kritik af Dansk Atletik, og han op-
fordrede til dialog hvis der skulle være mislyde i forholdet mellem Sparta og Dansk Atletik. 
 
Formanden redegjorde for hvorfor bestyrelsen har valgt at formulere sig som de har gjort – dette 
sket på baggrund af formalia og at vores vedtægter ikke skulle blive forældede ved at forbund og/
eller andre organisationer skifter navn eller sammenlægges. 

Der henvises også til Spartas formålsparagraf, hvor der helt entydigt fastslås at vi er en atletikklub 
og derved også vil være medlem af Dansk Atletik. Sammenholdt med formuleringen om medlems-
skaber af idrætsforbund i praksis sikre ar Sparta forbliver medlem af Dansk Atletik. 

Formanden forsikrede samtidig, at det på intet tidspunkt har været intentionen eller overvejelsen at 
udmelde Sparta af Dansk Atletik - tværtimod ønsker bestyrelsen at fastholde og udvikle  det tætte 
samarbejde Dansk Atletik og Sparta har i dag.  

Dirigenten underbyggede formandens argumentation i forhold til formålsparagraffen – og at besty-
relsen ikke vil understøtte foreningens interesser.
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Formanden gennemgik herefter kort de foreslåede ændringer og lagde herefter op til spørgsmål.

Øvrige spørgsmål og kommentar fra salen: 

Michael Houborg: spørger til hvorfor bestyrelsen ikke ønsker at fastholde vedtægterne som de 
er?  
 
Forklaringen er at det er sket på baggrund af ekstern rådgivning – og at det ikke ville skulle være 
nødvendigt at indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger pga. f.eks. navneændringer.

Rolf Elm-Larsen: spørger til hvorfor at der kun skrives at Sparta er politisk uafhængige, og ikke 
økonomisk og religiøs, som det står i DIF’s vedtægter.

Formanden svarede at han gerne vil præsentere vedtægtsændringerne, hvor han vil gennemgå 
processen og forklarede hvordan de blev lavet via dialog med medlemmerne + med juridisk råd-
givning af LOU advokater. 

Formanden gennemgår et slideshow, hvor han overordnet gennemgår bestyrelsens forslag til 
vedtægtsændringer. Flere af ændringerne er justeringer, og alle formuleringer er gennemgået og 
godkendt af ekstern advokat. 

Mikael Houborg: spørger ind til hvordan man sikre at arrangementsudvalget og stævneudvalget 
stadig har indflydelse og et økonomisk råderum, nu hvor disse ikke længere er repræsenteret i be-
styrelsen. 
Formanden svarer at udvalgene stadig har deres egne budgetter og også har adgang til bestyrel-
sen.    

Rolf Elm-Larsen: spørger igen til hvorfor at der kun skrives at Sparta er politisk uafhængige, og 
ikke økonomisk og religiøs, som det står i DIF’s vedtægter. 

Bestyrelsen svarede at de gik efter LOU advokaternes formulering – og at skal læses som om det 
har været vigtigt for bestyrelsen at få ord på at vi er politiske uafhængige og ikke et fravalg af de 
andre ting. Jan Bryding supplerede med at der har været en diskussion omkring økonomisk uaf-
hængighed i forhold til sponsorer mv. 

Stemmetælling:  
2 undlader at stemme. 0 stemmer imod. 67 stemmer for.

Pga. godkendelsen af de nye vedtægter, så overgås til en anden dagsorden i forhold til at kunne få 
valg personer til de nye poster og udvalg jf. de netop godkendte vedtægter. 
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6. Valg af formand (i ulige år) / næstformand (i lige år) for bestyrelsen 

Valg af formand (vælges for 2 år):
Henrik Vincentsen genopstiller. 

Valg af næstformand (vælges for 1 år):
Svend Hartling stiller op som kandidat 

Begge er enstemmigt valgt. 

7. Valg af 1 menigt bestyrelsesmedlem og suppleant for denne jf. § 7

Menigt medlem:
Svend Hartling er ikke på valg, men træder væk fra posten som menigt medlem, da han netop er 
valgt som næstformand for Sparta. Derfor skal vælges en ny kandidat i stedet for Svend for 1 år og 
en ny kandidat for to år, da Klaus Qvortrup, der er på valg, ikke genopstiller.

Jan Brydning + Christoffer Boll er nye kandidater og argumentere for deres motivation. 

Jan Bryding er valgt for to år og Christoffer Boll er valgt for et år. Begge er enstemmigt valgt. 

Formanden takker Klaus Qvortrup for sit store mangeårige arbejde i bestyrelsen. Maja Christoffer-
sen, som også træder ud af bestyrelsen da formanden for arrangementsudvalget ikke længere gi-
ver en bestyrelsespost, skal ligeledes anerkendes for hendes arbejde de seneste år. 

Suppleant:  
Mikael Houborg er ikke på valg og bliver suppleant for Christoffer Boll – og Michael Thulstrup 
genopstiller, og blev enstemmigt valgt og bliver dermed suppleant for Jan Bryding. 

8. Valg af formænd / næstformænd for de faste udvalg på valg jf. § 7 og § 8 

Løbsudvalget: 
  
Formand (vælges for 2 år): Jan Bryding genopstiller ikke – Michael Mariendal er ny kandidat. 

Michael præsenterede sig kort, og forklarede sin motivation for hvorfor han stillede op. Michael 
Mariendal blev enstemmigt valgt for 2 år. 

Næstformand (vælges for 1 år): Rikke Jeberg og Julie Rivold stiller op.
 
Rikke og Julie præsenterede sig begge kort og fremlagde deres motivation for Sparta for general-
forsamlingen. 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Stemmetælling (der blev stemt via stemmesedler):
Rikke: 40 stemmer, Julie: 26 stemmer.
 
Rikke Jeberg blev valgt til næstformand for løbsudvalget for et år. 

Atletikudvalg: 

Formand (vælges for 1 år):
Anja Lindholm, ny kandidat opstiller
Khavaquiah Rasmusen ny kandidat opstiller

Khavaquiah præsenterede sig kort og motivation. Anja Lindholm var ikke til stede – men Henrik 
Vincentsen præsenterede hende for generalforsamlingen.
 
Stemmetælling (der blev stemt via stemmesedler):
Resultat: Khavaquiah: 23, Anja: 26. 
 
Anja Lindholm blev valgt til formand for atletikudvalget for et år.   

Næstformand (vælges for 2 år):
 René Ipsen, ny kandidat opstiller og Khavaquiah Rasmusen ny kandidat opstiller.
 
Khavaquiah præsenterede sig kort og motivation. Rene Ipsen var ikke til stede – men Henrik Vin-
centsen præsenterede ham for generalforsamlingen.

Stemmetælling (der blev stemt via stemmesedler): 
Resultat: René: 23, Khavaquiah: 16.

René Ipsen blev valgt for to år. 

9. Valg af de øvrige medlemmer af de faste udvalg.

Formand for arrangementsudvalg (ikke bestyrelsespost): 
Maja Holm blev genvalgt. 

Formand for stævneudvalget (ikke bestyrelsespost):
Anja Lindholm genopstiller ikke.
Ingen kandidater – bestyrelsen skal arbejde på at finde en ny formand. 

Menige medlemmer Atletikudvalget - opstillingsliste:
Der var seks pladser i atletikudvalget, og seks opstillede kandidater. Til trods for dette blev der 
gennemført afstemning, da der skulle besluttes hvilke tre kandidater der skulle vælges for to år, og 
hvilke der skulle vælges for et år.
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Afstemningen endte som følger:
Michael Jørgensen: 26 (vælges for 2 år)
Khavaquiah Rasmusen: 19 (vælges for 2 år)
Henrik Grønbech: 18 (vælges for 2 år)
Esben Krogh Rasmussen: 11 (vælges for 1 år)
Jeanne Nimskov: 9 (vælges for 1 år)
Martin Stensvig: 8 (vælges for 1 år)

Menige medlemmer Løbsudvalget - opstillingsliste:
Der er var pladser ledig i udvalget for 2 år og tre kandidater der opstillede. De tre kandidater blev 
valgt uden afstemning.

• Julie Rivold - genopstiller
• Bente Ege - genopstiller
• Stine Muldbak Andersen - genopstiller

Menige medlemmer Stævneudvalget - opstillingsliste:
8 kandidater til udvalget. Der er kun plads til seks.

Kandidater:
• Lars Ejstrup - genopstiller
• Charlotte Illum - genopstiller
• Martin Vitoft - genopstiller
• Søren Sørensen - genopstiller
• Michael Thulstrup - genopstiller
• Michael Houborg - genopstiller
• Maj Grevy - genopstiller
• Henrik Nordtoft - ny kandidat

Da der mangler en formand for udvalget, besluttede generalforsamlingen at der tages en dialog 
med alle 8 kandidater for at finde en formand + finde en løsning sådan at alle syv andre kandidater 
kan bidrage til arbejdet til trods for at der kun er plads til seks. 

Menige medlemmer Arrangementsudvalget - opstillingsliste:
4 kandidater til udvalget. Der er plads til seks.

• Julie Rivold - genopstiller
• Bente Ege - genopstiller
• Helle Løvborg Jørgensen - genopstiller
• Mikael Houborg - ny kandidat

Alle kandidater blev valgt og udvalget kan arbejde med at få flere med i arbejdet.



København 09.08.2021

Arrangements- og stævneudvalgets adgang til bestyrelsen vil fremover sker via bestyrelsens næst-
formand, Svend Hartling.

10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter

Interne revisorer:
Ole Bach - genopstiller 
Rolf Elm-Larsen – genopstiller

Begge enstemmigt valgt.

11. Valg af ekstern revisor jf.§ 12

Ekstern revisor:
Sønderup A/S - Statsautoriserede revisorer blev indstillet af bestyrelsen. 
 
Sønderup blev enstemmigt valgt.

12. Valg ad ad hoc-udvalg
 
Der er ingen ad hoc-udvalg på valg.
 
13. Eventuelt

Formanden takker Peder Nedergaard for sit store arbejde for klubben og hjælpen som dirigent for 
generalforsamlingen.

Derudover takkes der for en god generalforsamling. 
 

Generalforsamlingen sluttede af med kampråb: 
 Ra – Ra – Ra – Bra – Bra – Bra – Sparta – Sparta – Sparta


