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Referat	  fra	  generalforsamlingen	  i	  Sparta	  Atletik	  og	  
Motion	  den	  05.	  februar	  2018	  

	  
Formanden	  bød	  den	  store	  forsamling	  velkommen,	  hvorefter	  man	  gik	  over	  til	  dagsordenens	  første	  
punkt.	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  
	  
Bestyrelsen	  foreslog	  Henrik	  Breum,	  som	  blev	  valgt.	  Dirigenten	  takkede	  for	  valget.	  Som	  første	  
handling	  konstaterede	  han	  generalforsamlingens	  lovlige	  indvarsling,	  der	  var	  udsendt	  via	  nyhedsmail	  
til	  medlemmerne	  den	  14.	  december	  2017,	  og	  erklærede	  herefter	  generalforsamlingen	  for	  
beslutningsdygtig.	  
	  
Antallet	  af	  stemmeberettigede	  på	  generalforsamlingen	  var	  91	  tilstedeværende	  medlemmer	  samt	  3	  
fuldmagter,	  i	  alt	  94.	  Der	  blev	  udpeget	  2	  stemmetællere:	  Rikke	  Jeberg	  og	  Mikael	  Houborg.	  
	  
2.	  Formandens	  beretning	  
	  
Formanden	  havde	  ingen	  supplerende	  bemærkninger	  til	  den	  fremsendte	  beretning.	  
Der	  var	  ingen	  spørgsmål	  eller	  kommentarer	  til	  beretningen,	  hvorefter	  dirigenten	  konstaterede,	  at	  
forsamlingen	  godkendte	  beretningen.	  
	  
Udvalgsformændenes	  beretninger	  
	  
Ingen	  af	  udvalgsformændene	  havde	  yderligere	  bemærkninger	  til	  de	  fremsendte	  beretningerne.	  	  
Der	  var	  ingen	  kommentarer	  eller	  spørgsmål	  fra	  forsamlingen	  til	  udvalgsformændenes	  beretninger.	  	  
	  
3.	  Regnskab	  1.1.	  –	  31.12.2017	  	  
	  
Resultatet	  for	  2017	  er	  ikke	  tilfredsstillende.	  Der	  har	  været	  en	  stor	  afvigelse	  på	  løbsindtægterne,	  
dels	  grundet	  stor	  tilbagegang	  i	  deltagerantal,	  dels	  grundet	  en	  stor	  og	  dyr	  satsning	  på	  Telenor	  
Copenhagen	  Marathon.	  Desuden	  har	  vi	  mistet	  en	  del	  kommunale	  tilskud.	  Uvejret	  i	  forbindelse	  med	  
Copenhagen	  Half	  har	  dels	  givet	  bonus	  i	  form	  af	  mange	  tilmeldinger	  allerede	  til	  løbet	  i	  2018,	  dels	  en	  
ekstra	  omkostning	  til	  renovering	  af	  Fælledparken.	  
	  
Indenfor	  et	  år	  vil	  der	  altid	  være	  store	  udsving	  i	  regnskabet,	  som	  derfor	  bør	  betragtes	  over	  en	  to-‐årig	  
periode.	  
	  
Gunna	  Bastrup	  undrede	  sig	  over,	  at	  der	  trods	  en	  udgiftsstigning	  i	  2017	  til	  administration	  og	  
trænings	  omkostninger	  var	  bibeholdt	  samme	  lavere	  beløb	  i	  budgettet	  for	  2018	  som	  i	  2017.	  Hertil	  
svarede	  formanden,	  at	  det	  var	  et	  udtryk	  for,	  at	  vi	  skal	  spare	  for	  at	  ende	  med	  et	  positivt	  resultat	  for	  
2018.	  	  
	  
På	  Mikkels	  spørgsmål	  vedrørende	  kontingent	  tilbagegangen,	  skyldtes	  den	  ifølge	  formanden,	  at	  vi	  
har	  mistet	  en	  del	  medlemmer	  blandt	  motionisterne.	  
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Der	  blev	  spurgt	  om	  grunden	  til,	  at	  der	  er	  budgetteret	  med	  en	  mindre	  kontingent	  indtægt	  
i	  2018	  end	  i	  2017.	  Formanden	  oplyste,	  at	  vi	  forventer	  en	  fortsat	  tilbagegang	  i	  antallet	  af	  
medlemmer,	  men	  at	  vi	  i	  øjeblikket	  går	  med	  mange	  overvejelser	  om,	  hvordan	  vi	  kan	  undgå	  en	  
yderligere	  tilbagegang.	  
	  
Her	  brød	  dirigenten	  ind	  og	  opfordrede	  til,	  at	  man	  gemte	  spørgsmål,	  der	  omhandlede	  budgettet	  for	  
2018	  til	  punkt	  4	  på	  dagsordenen.	  
	  
Der	  var	  herefter	  ikke	  flere	  spørgsmål	  til	  regnskabet,	  hvorefter	  dirigenten	  efter	  afstemning	  
konstaterede	  dette	  for	  godkendt.	  
	  
4:	  Fastsættelse	  af	  kontingent	  og	  forelæggelse	  af	  budget	  til	  godkendelse.	  
	  
Budgettet	  er	  lagt	  på	  basis	  af	  et	  uændret	  kontingent.	  	  
	  
Forventningerne	  til	  et	  positivt	  resultat	  i	  2018	  skyldes	  bl.a.,	  at	  sponsoratet	  på	  Copenhagen	  Half	  er	  
blevet	  fordoblet,	  Frederiksberg	  Kommune	  har	  givet	  tilsagn	  om	  støtte	  til	  Telenor	  Copenhagen	  
Marathon,	  og	  vi	  forventer	  et	  overskud	  på	  Royal	  Run,	  hvor	  vi	  regner	  med	  et	  deltagerantal	  på	  ca.	  
40.000.	  
	  
Med	  hensyn	  til	  passivt	  medlemskab	  oplyste	  formanden,	  at	  kontingentet	  er	  60	  kr./kvartal,	  og	  han	  
bekræftede	  samtidigt,	  at	  man	  kan	  bede	  om	  at	  flytte	  sit	  aktive	  medlemskab	  til	  et	  passivt,	  hvis	  man	  
f.eks.	  i	  en	  længere	  periode	  er	  skadet	  eller	  flyttet	  til	  udlandet.	  Medlemmet	  skal	  blot	  kontakte	  løbs-‐
kontoret.	  
	  
Der	  var	  ikke	  yderligere	  spørgsmål	  eller	  kommentarer,	  hvorefter	  dirigenten	  efter	  afstemning	  kunne	  
konstatere,	  at	  kontingent	  og	  budget	  for	  2018	  var	  vedtaget.	  
	  
5.	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag.	  	  
	  
Bestyrelsens	  forslag	  til	  vedtægtsændringer	  var	  udsendt	  til	  medlemmerne.	  Det	  bestod	  af	  tre	  dele:	  
	  
§	  9.	  Nyt	  afsnit	  4.	  
”Stemmeret	  kan	  kun	  udøves	  med	  1	  stemme	  ved	  personligt	  fremmøde	  på	  generalforsamlingen.	  
Stemmeret	  kan	  ikke	  udøves	  pr.	  brev,	  mail	  eller	  ved	  fuldmagt.”	  

	  
En	  deltager	  mente	  ikke,	  at	  forslaget	  levede	  op	  til	  folkeoplysningslovens	  krav	  om	  demokrati	  i	  en	  
forening,	  der	  modtager	  kommunalt	  tilskud,	  idet	  det	  ikke	  giver	  mindreårige	  lov	  til	  at	  stemme.	  
Formanden	  lovede,	  at	  vi	  vil	  checke	  op	  på,	  hvordan	  DIF	  og	  DAF	  tackler	  dette	  spørgsmål	  i	  deres	  
vedtægter,	  og	  finde	  frem	  til	  den	  bedst	  mulige	  formulering.	  	  

	  
Herefter	  gik	  dirigenten	  over	  til	  afstemning	  af	  forslaget	  om	  stemmeret.	  Resultatet	  blev	  at	  11	  stemte	  
imod,	  7	  hverken	  for	  eller	  imod,	  og	  et	  overvejende	  flertal	  stemte	  for	  forslaget,	  der	  herefter	  var	  
vedtaget.	  
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§	  10.	  Dagsorden,	  pkt.	  7.	  
	  
Udover	  formanden	  og	  de	  5	  udvalgsformænd	  består	  bestyrelsen	  af	  to	  menige	  
bestyrelsesmedlemmer	  og	  en	  suppleant	  for	  hver	  af	  disse.	  De	  to	  menige	  medlemmer	  er	  på	  skift	  på	  
valg	  hvert	  andet	  år,	  og	  det	  samme	  gælder	  for	  suppleanterne,	  hvorfor	  ordlyden	  i	  pkt.	  7	  foreslås,	  som	  
følger:	  
	  
”Valg	  af	  1	  menigt	  bestyrelsesmedlem	  og	  suppleant	  for	  denne	  jf.	  §	  7.	  
	  
Afstemningen	  gav	  følgende	  resultat:	  0	  stemte	  imod,	  2	  hverken	  for	  eller	  imod,	  og	  et	  overvejende	  
flertal	  stemte	  for	  forslaget,	  der	  herefter	  var	  vedtaget.	  
	  
§	  12.	  Regnskab.	  
Da	  vi	  i	  2017	  har	  overskredet	  beløbsgrænsen	  for	  kommunalt	  tilskud,	  er	  det	  et	  krav	  fra	  kommunen,	  at	  
regnskabet	  skal	  revideres	  af	  en	  statsautoriseret,	  registreret	  revisor.	  
	  
Afsnit	  2	  erstattes	  derfor	  af	  følgende:	  
”	  Foreningens	  regnskab	  revideres	  også	  af	  en	  statsautoriseret,	  registreret	  revisor.”	  
	  
Afstemningen	  gav	  følgende	  resultat:	  0	  stemte	  imod,	  1	  hverken	  for	  eller	  imod,	  og	  et	  overvejende	  
flertal	  stemte	  for	  forslaget,	  som	  herefter	  var	  vedtaget.	  
	  
6.	  Valg	  af	  formand	  (i	  ulige	  år).	  
Niels	  Jørgen	  Holdt	  var	  ikke	  på	  valg	  i	  år.	  
	  
7.	  Valg	  af	  1	  menigt	  medlem	  til	  bestyrelsen	  og	  dennes	  suppleant.	  
Henrik	  Vincentsen,	  bestyrelsesmedlem,	  og	  Henrik	  Breum,	  suppleant	  blev	  begge	  genvalgt.	  
	  
8.	  Valg	  af	  formænd	  for	  de	  faste	  udvalg.	  
Formændene	  for	  Ungdomsudvalget	  Charlotte	  Beiter	  Bomme	  og	  Breddeudvalget	  Jan	  Bryding	  var	  
ikke	  på	  valg	  i	  år.	  
	  
Eliteudvalg:	  Henrik	  Paulsen	  blev	  genvalgt	  som	  formand.	  
	  
Stævneudvalg:	  Johnni	  Ernst	  Havemann	  ønskede	  ikke	  genopstilling.	  Anja	  Lindholm	  blev	  nyvalgt	  som	  
formand	  for	  udvalget.	  	  
	  
Arrangementsudvalg:	  Maja	  C.	  Holm	  blev	  genvalgt	  som	  formand	  
	  
9.	  Valg	  af	  de	  øvrige	  medlemmer	  af	  de	  faste	  udvalg.	  
	  
Eliteudvalg	  
Henrik	  Vincentsen	  og	  Thomas	  Bøgh	  blev	  genvalgt	  og	  Heidi	  Whitehead	  nyvalgt	  til	  udvalget.	  
	  
Stævneudvalg	  
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Maj	  Grevy,	  Lars	  Ejstrup,	  Helle	  Strøm	  og	  Charlotte	  Illum	  blev	  alle	  genvalgt	  og	  Johnni	  Ernst	  
Havemann	  nyvalgt	  til	  udvalget.	  
	  
Ungdomsudvalg	  
Thomas	  Offersen,	  Bo	  Lindholm,	  Marcus	  Keis	  og	  Kim	  Birk	  blev	  alle	  genvalgt	  og	  Mikkel	  Roald-‐Arbøl	  
nyvalgt	  til	  udvalget.	  	  
	  
Arrangementsudvalg	  
Julie	  Rivold	  og	  Nanna	  Løvborg	  Hansen	  blev	  genvalgt,	  og	  Katharina	  Beckmann,	  Henriette	  Pryn	  og	  
Vicky	  Margrethe	  Hou	  nyvalgt	  til	  udvalget.	  
	  
Breddeudvalg	  
Henrik	  Them,	  Morten	  Grann,	  Ernst	  Larsen	  og	  Bjarne	  Højegaard	  var	  ikke	  på	  valg	  i	  år.	  
Ina	  Rasmussen	  og	  Morten	  Hvedsteen	  Steen	  blev	  genvalgt.	  Vanessa	  Diaz	  Suhr	  og	  Lonnie	  Møller	  
Jensen	  nyvalgt	  til	  udvalget.	  	  
	  
10.	  Valg	  af	  2	  revisorer	  og	  revisorsuppleanter	  
Revisorerne	  Thorbjørn	  Argir	  og	  Ole	  Bach	  samt	  revisorsuppleant	  Jørgen	  Hansen	  blev	  alle	  genvalgt.	  
	  
11.	  Valg	  af	  ad	  hoc	  udvalg.	  
P.t.	  ingen	  ad	  hoc	  udvalg.	  
	  
12.	  Eventuelt.	  
	  
Mikael	  Houborg	  ville	  gerne	  høre	  lidt	  mere	  om	  Spartas	  nye	  samarbejde	  med	  Nbro,	  og	  Henrik	  Paulsen	  
oplyste,	  at	  samarbejdet	  var	  indgået	  bl.a.	  for	  at	  finde	  frem	  til	  nye	  talenter	  til	  Spartas	  Eliteløbere	  på	  
hel-‐	  og	  halvmaraton	  distancerne.	  Henrik	  Them	  står	  for	  træningen	  af	  eliteløberne.	  De	  løbere,	  vi	  
finder	  frem	  til,	  skal	  melde	  sig	  ind	  i	  Sparta	  og	  betale	  kontingent.	  
	  
Ann	  Berit	  Holm,	  der	  repræsenterer	  Masters	  Atletik	  i	  Sparta,	  oplyste,	  at	  de	  er	  et	  par	  medlemmer	  af	  
gruppen,	  der	  bliver	  efter	  generalforsamlingen	  og	  besvarer	  spørgsmål	  fra	  interesserede.	  
	  
Gunna	  Bastrup	  bad	  om	  en	  præcisering	  af,	  hvad	  der	  i	  reglerne	  for	  lån/leje	  af	  klublokalet	  menes	  med	  
”en	  speciel	  indsats”	  for	  at	  få	  låne	  lokalet.	  Hertil	  svarede	  formanden,	  at	  det	  er	  ham,	  der	  har	  den	  
afgørende	  stemme,	  og	  at	  folk	  først	  og	  fremmest	  bare	  skal	  søge	  via	  henvendelse	  til	  ham	  eller	  
Vanessa	  på	  kontoret,	  ligesom	  det	  også	  er	  formanden	  man	  skal	  klage	  til,	  hvis	  man	  ikke	  er	  tilfreds	  
med	  en	  afgørelse.	  
	  
På	  et	  spørgsmål	  om	  tilbagegangen	  af	  medlemmer	  blev	  det	  oplyst,	  at	  det	  udelukkende	  er	  et	  problem	  
i	  motionsafdelingen.	  Indenfor	  atletikken	  er	  der	  ventelister	  for	  børne-‐	  og	  ungdomsholdene.	  
	  
Mikkel	  Roald-‐Arbøl	  efterlyste	  referat	  fra	  udvalgsmøderne	  på	  hjemmesiden.	  Spørgsmålet	  vil	  blive	  
taget	  op	  i	  bestyrelsen.	  
	  
Maria	  D.	  Nannestad	  efterlyste	  lidt	  information	  om	  den	  nyvalgte	  formand	  for	  stævneudvalget	  Anja	  
Lindholm	  og	  det	  nyvalgte	  medlem	  af	  breddeudvalget	  Lonnie	  Møller	  Jensen.	  
	  



	  
	  

5	  
	  

Anja	  har	  været	  med	  i	  Sparta	  Atletik	  i	  adskillige	  år.	  Hun	  har	  de	  seneste	  år	  været	  træner	  
for	  Spartas	  børnegrupper	  og	  medlem	  af	  Ungdomsudvalget.	  
	  
Lonnie	  er	  forholdsvis	  ny	  i	  Sparta.	  Hun	  har	  tidligere	  løbet	  med	  Team	  Tvilling,	  og	  er	  nu	  træner	  på	  
Team	  Femenkvart	  mandag	  og	  onsdag.	  Desuden	  har	  Lonnie	  iflg.	  Jan	  Bryding	  en	  foreningsbaggrund,	  
som	  vi	  kan	  drage	  nytte	  af.	  
	  
Gunna	  Bastrup	  roste	  initiativet	  til	  afholdelse	  af	  klubaftener,	  og	  Maja	  bekræftede,	  at	  både	  
klubaftener	  og	  fællesspisning	  vil	  fortsætte	  i	  2018.	  Desværre	  er	  der	  ikke	  planer	  om	  en	  Banko	  aften	  i	  
år,	  med	  mindre	  der	  er	  nogen,	  der	  vil	  sørge	  for	  indsamling	  af	  præmier	  og	  hjælpe	  med	  ved	  
afholdelsen	  af	  arrangementet.	  
	  
Mikael	  Houborg	  opfordrede	  breddeudvalget	  til	  at	  arrangere	  1	  –	  2	  åbne	  møder	  om	  året,	  hvor	  Sparta	  
medlemmerne	  har	  adgang.	  Jan	  Bryding	  svarede,	  at	  man	  i	  udvalget	  har	  diskuteret	  at	  lave	  en	  form	  for	  
kommunikation	  direkte	  til	  medlemmerne,	  enten	  via	  udvalgets	  eget	  nyhedsbrev	  eller	  gennem	  Sparta	  
nyhedsbrev.	  	  
	  
Efter	  37	  år	  i	  Sparta,	  heraf	  de	  35	  som	  formand	  for	  Stævneudvalget,	  har	  Johnni	  Ernst	  besluttet	  at	  
overlade	  denne	  formandspost	  til	  en	  anden,	  og	  selv	  fortsætte	  som	  menigt	  medlem	  af	  udvalget.	  
Formanden	  takkede	  Johnni	  for	  det	  fantastiske	  arbejde	  og	  den	  entusiasme	  han	  har	  lagt	  i	  Sparta,	  ikke	  
bare	  ved	  afholdelsen	  af	  de	  mange	  atletikstævner,	  men	  også	  i	  forbindelse	  med	  Spartas	  almindelige	  
løbsarrangementer.	  
	  
Hermed	  var	  dagsordenen	  udtømt	  og	  dirigenten	  rettede	  en	  tak	  til	  forsamlingen	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  
	  
Formanden	  havde	  lige	  en	  yderligere	  afsluttende	  bemærkning	  (lidt	  af	  en	  bombe!).	  Han	  opfordrede	  
medlemmerne	  til	  at	  bruge	  det	  kommende	  år	  til	  at	  finde	  en	  ny	  formand.	  I	  betragtning	  af,	  at	  han	  
runder	  70,	  og	  er	  på	  valg	  i	  2019,	  mener	  han,	  det	  vil	  være	  det	  rette	  tidspunkt	  at	  overlade	  posten	  til	  en	  
ny.	  	  For	  ham	  havde	  det	  været	  fantastisk	  at	  være	  med	  i	  Sparta	  igennem	  så	  mange	  år.	  
	  
Formanden	  sluttede	  endeligt	  af	  med	  en	  tak	  til	  dirigenten,	  en	  god	  bestyrelse	  og	  et	  stærkt	  personale	  
på	  kontoret.	  Det	  sædvanlige	  Sparta	  kampråb	  satte	  punktum	  for	  årets	  generalforsamling.	  
	  
Ra	  –	  Ra	  –	  Ra	  –	  Bra	  –	  Bra	  –	  Bra	  –	  Sparta	  –	  Sparta	  –	  Sparta.	  
	  
	  
	  
Referent:	  Bodil	  Dyrby	  
	  


