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Referat fra generalforsamlingen i Sparta Atletik og 
Motion den 28. januar 2019 

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 via nyhedsmail til 
medlemmerne den 14. december 2018, og erklærede herefter generalforsamlingen for 
beslutningsdygtig. 

Antallet af stemmeberettigede på generalforsamlingen var 116 tilstedeværende medlemmer. Der 
blev udpeget 3 stemmetællere: Mikael Houborg og Philip Braun, reserve: Rikke Jeberg.  

2. Formandens beretning

Formanden havde ingen supplerende bemærkninger til den fremsendte beretning. 
Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, erklærede dirigenten denne for 
énstemmigt godkendt. 

Udvalgsformændenes beretninger 

Charlotte Beiter Bomme havde i sin beretning for Ungdomsudvalget ikke fået takket Marcus Keis og 
Thomas Offersen for deres indsats i udvalget, hvilket hun her rådede bod på.  

Jan Bryding havde en tilføjelse til Breddeudvalgets beretning, idet Morten Steen havde meddelt, at 
han udtræder. 

Jørgen Hansen, Sparta medlem i 45 år, savnede i beretningerne en omtale af tidligere eliteatleters 
og motionisters deltagelse i Masters turneringer. Her er det blevet til sølv til Spartas dame-
/herrehold, og senest ved VM i Malaga, hvor Morten Jensen fik guld i længdespring og Jan Cordius 
fik guld i kaste 5-kamp, sølv i vægtkast og bronze i hammerkast. Christian Trajkovski kvalificerede 
sig til en finaleplads i 100 m løb. 

Der var ikke yderligere kommentarer til udvalgsberetningerne. 

3. Regnskab 1.1. – 31.12.2018

Regnskabet var omdelt til de tilstedeværende, ligesom det har ligget til afhentning på kontoret 
siden den 21. januar. Formanden gennemgik de enkelte poster og kommenterede, hvor der var en 
større divergens mellem det budgetterede og det realiserede beløb.  
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Stigningen i Ungdomstilskud skyldes, at vi har fået flere medlemmer i ungdoms-
afdelingen.  

I 2018 var der EM i Berlin, hvilket medførte en stigning i rejseudgifterne for at kvalificere sig. 

Udgifterne til behandling af skader er fordoblet i forhold til budgettet, og dette område skal der 
fokus på. 

Stigningen i posten Diverse skyldes nye aktiviteter, som er blevet sat i værk for bl.a. at tiltrække nye 
medlemmer. 

Kontoret er blevet opgraderet personalemæssigt, bl.a. for at kunne servicere vore sponsorer, og 
det har bevirket stigende lønudgifter. 

Vi har for 2018 ændret regnskabspraksis, som betyder, at indtægter og udgifter på løbene flyttes 
over i det år, hvor arrangementet afholdes. Tidligere er startpengene gået ind som indtægt, når vi 
har modtaget beløbene, selvom arrangementet først blev afholdt i det følgende år. 
Efterposteringen på 1.572.549 kr. er en følge af denne omlægning, hvilket giver et underskud i 
2018, men fremadrettet vil give et bedre grundlag for en sammenligning mellem løbene år for år. 
Vores statsautoriserede revisionsfirma har på et møde rådet os til at foretage ændringen i 
regnskabspraksis, som er årsag til ovennævnte efterpostering i det fremlagte 2018 regnskab. 

Rolf Elm Larsen havde 3 spørgsmål til regnskabet: 
1. Debitorer, 4.7 mio. Hvad dækker det over?
2. Under Atletik og Motion tages indtægterne først, omkostningerne sidst. Under Service og

Løb er det omvendt?
3. Ændringen i regnskabsprincippet fremgår ikke af regnskabet i form af en note.

Rolf mente, at såfremt generalforsamlingen godkender regnskabet, risikerer vi efterfølgende at få 
et regnskab med revisorforbehold. Han foreslår derfor, at regnskabet godkendes med forbehold for 
revisors godkendelse.  

På Rolfs spørgsmål svarede formanden: 
1. De fleste sponsorer har 60 dages betalingsfrist. Den største debitor er Nordea Fond’en, og

det skyldes en intern fejl hos dem, at vi ikke allerede har modtaget pengene.
2. Regnskabets opstilling er uændret i forhold til de seneste mange år, men kommentaren

tages til efterretning i forhold til fremtidige regnskabsaflæggelser.
3. Note, der forklarer de ændrede principper, burde have været med i regnskabet.

Også Mariann Aagesen ønskede Debitor posten specificeret i forhold til, hvem debitorerne er, 
hvilket formanden ikke var enig i, og Ole Bach oplyste, at mange sponsorer ikke er interesseret i, at 
beløb for sponsoratet offentliggøres. 

Jørgen Højmark spurgte om Spartas omsætning, hvortil formanden svarede, at den er på ca. 48 
mio. kr. 
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Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet, hvorefter det blev sat til afstemning 
ved håndsoprækning. Ingen stemte imod, en enkelt stemte hverken for eller imod, 
hvorefter dirigenten kunne konstatere, at regnskabet var godkendt. 

Foreningens statsautoriserede revisor har i sin påtegning på regnskabet fundet at dette giver et 
retvisende billede, men at der er problemer med løbstilmeldingssystemet, som kan give anledning 
til rettelser i resultat for 2018.

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

Budgettet er lagt på basis af et uændret kontingent.  

På spørgsmål om grunden til at budgettet for Sparta Hallen og CAG var sat ned, svarede formanden, 
at vi i 2019 får et tilskud fra kommunen på 300.000 mod de 100.000, vi fik i 2018. Mht CAG skal vi 
finde sponsorer for arrangementet fremover. 

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, hvorefter dirigenten efter afstemning ved 
håndsoprækning, hvor ingen stemte imod, en enkelt hverken for eller imod, kunne konstatere, at 
kontingent og budget for 2019 var vedtaget. 

5. Behandling af indkomne forslag.

§ 9.Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring var omdelt til deltagerne. 
Sidste afsnit foreslås ændret til: 
”Aktive medlemmer, som har været medlem af foreningen fra årets begyndelse og er fyldt 16 år, 
har stemmeret til generalforsamlingen. Stemmeret for aktive medlemmer, som har været medlem 
af foreningen fra årets begyndelse og er under 16 år, udøves af forældre eller værge. 

Aktive medlemmer, som har været medlem af foreningen fra årets begyndelse og er fyldt 18 år, er 
valgbare på generalforsamlingen.” 

Resten af afsnittet er uændret. 

Henrik Vincentsen motiverede forslaget med ønsket om, at vi matcher DIFs regler og får præciseret 
de unges stemmeret. 

Heinrich Duholm spurgte, om han som æresmedlem har stemmeret, hvilket blev bekræftet, det har 
han. 

Ingen yderligere kommentarer, hvorefter dirigenten efter afstemning ved håndsoprækning, ingen 
imod, én hverken for eller imod, erklærede, at forslaget var vedtaget og vil blive skrevet ind i 
vedtægterne. 

Søren Christian Lassens forslag var omdelt til deltagerne. 

”FORSLAG: Bestyrelsen opfordres til at arbejde på at gøre Spartas løb og arrangementer grønnere, 
det vil sige mere ressourcebesparende, klimaneutrale og genbrugende. 
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MOTIVATION: Inspireret af Frankfurt Marathon, som markedsfører sig som ”Tysklands 
grønneste marathon”, mener jeg, at Sparta med fordel kunne gå forrest i Danmark for at 
vise, at store sportsarrangementer ikke behøver være en stor belastning for klimaet, miljøet og 
Jordens ressourcer. Medlemmerne kunne være stolte af, at Sparta viser initiativ på dette punkt, og 
samtidig ville det give Spartas løb en klar markedsføringsfordel, også internationalt.” 
 
Søren Chr. Lassen havde forventet, at hans forslag var blevet sendt ud til medlemmerne, og var lidt 
ked af, at det ikke var sket.  
 
Han havde i Frankfurt oplevet, at man brugte bægre af pap – ikke plastic, og at der var arrangeret 
fri offentlig transport for at undgå bilkørsel. Han opfordrede Sparta til at indtænke bæredygtighed i 
sine arrangementer. 
 
NJ oplyste, at bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget. Vi er i gang, f.eks. i forbindelse med DHL, hvor 
mad og emballage bliver sorteret. Kommunen har brugt os som eksempel på sortering af affald. Vi 
kigger på løsninger, der kan genbruges, og arbejder på at blive bedre. 
 
Søren Chr. Lassen var ikke klar over, at Sparta allerede gør så meget.  
 
Rikke Rønholt mener, at det er en god idé at lade sponsorerne vide, at Sparta gør noget for miljøet.  
 
Alle stemte for en vedtagelse af Søren Chr. Lassens forslag, og Sparta arbejder videre i den retning. 
 
6. Valg af formand (i ulige år). 
Niels Jørgen Holdt var på valg i år og ønskede ikke at genopstille. Ny kandidat til posten er Henrik 
Vincentsen, der på forhånd er blevet præsenteret for medlemmerne via nyhedsmail/video. Rolf Elm 
Larsen spurgte, hvilke 3 prioriteter Henrik har for Sparta, hvortil HV svarede, at vi allerede har en 
velfungerende klub, som består af 3 kerneområder: atletik, motion og løbsarrangementer. Han 
mener, det er vigtigt, at vi bibeholder Sparta som en samlet  forening med fokus på fortsat udvikling 
af tilbuddene til medlemmerne og udvikling af vores løbsarrangementer. Derudover skal den nye 
bestyrelse have fokus på økonomien og på, hvorledes klubben er organiseret, ligesom vi skal 
fastholde et godt samarbejde mellem bestyrelsen og kontoret. 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål til HV, og ikke andre kandidater, så Henrik Vincentsen blev valgt 
som ny formand i Sparta. 
 
7. Valg af 2 menige medlemmer til bestyrelsen og disses suppleanter. 
Klaus Qvortrup, bestyrelsesmedlem, blev genvalgt. Som suppleant for KQ var foreslået Michael 
Thulstrup, og da der ikke var andre kandidater blev MT valgt. 
 
Suppleanten for Henrik Vincentsen, Henrik Breum ønskede på grund af sin bestyrelsespost i DAF og 
travlhed i sit civile job ikke at indtræde i Spartas bestyrelse. Til den ledige post som menigt medlem 
af bestyrelsen var foreslået Svend Hartling, som blev valgt for 1 år. Som suppleant for SH var 
foreslået Bo Lindholm, som ligeledes blev valgt for 1 år. 
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8. Valg af formænd for de faste udvalg. 
Formændene for Ungdomsudvalget Charlotte Beiter Bomme og Breddeudvalget Jan 
Bryding var på valg i år. Begge genopstillede, og begge blev genvalgt. 
 
9. Valg af de øvrige medlemmer af de faste udvalg. 
 
Eliteudvalg 
Thomas Bøgh og Heidi Whitehead blev genvalgt. Carsten Bomme og Michael Jørgensen nyvalgt til 
udvalget.  
 
Stævneudvalg 
Maj Grevy, Lars Ejstrup, Charlotte Illum, Johnni Ernst Havemann og Martin Vitoft blev alle genvalgt 
og Michael Thulstrup nyvalgt til udvalget. 
 
Ungdomsudvalg 
 Bo Lindholm, Kim Birk, Martin Stensvig og Mikkel Roald-Arbøl blev alle genvalgt og René Ipsen 
nyvalgt til udvalget.  
 
Arrangementsudvalg 
Julie Rivold og Nanna Løvborg Hansen blev begge genvalgt. Bente Ege, Helle Løvborg Jørgensen og 
Lars Højris nyvalgt til udvalget. 
 
Breddeudvalg 
Ina Rasmussen, Vanessa Diaz Suhr og Lonnie Møller Jensen var ikke på valg i år. 
 
Efter en kort præsentation af de nye kandidater, spurgte Mikael Houborg, om disse selv havde 
meldt sig eller var udpeget af udvalget. Jan Bryding forsikrede, at uanset hvilken dag og hvilket 
niveau udvalgets medlemmer løb, så repræsenterer og arbejder man for hele klubben i udvalget. 
  
Herefter gik man til skriftlig afstemning, der resulterede i, at Bjarne Højegaard blev genvalgt og 
Mette Sommer, Christian Friis og Erik Nørregaard nyvalgt, alle for 2 år. Simon Sørensen blev nyvalgt 
for 1 år. 
 
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. 
 
I sin tale til Niels Jørgen fremhævede Spartas nye formand alle hans særlige egenskaber. Han er 
klubmand og brænder for løbsarrangementerne. Han går op i klubbens ve og vel. Han er stædig, 
jordnær, sparsommelig, kvalitetsbevidst, kreativ, diktatorisk, alt sammen egenskaber, der har været 
med til at udvikle Sparta til den betydelige klub, den er i dag med mere end 1500 medlemmer og 
daglige træningstilbud.  
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Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at optage Niels Jørgen som æresmedlem, 
og øredøvende klapsalver viste, at der ikke var behov for en afstemning om indstillingen.  
 
Niels Jørgen takkede for de pæne ord og udtrykte glæde over at give stafetten videre. Han glæder 
sig til at være en del af kontoret, og vil fortsat arbejde videre for et samlet Sparta. Noget, der også 
har frydet ham, er alle de parforhold, det i tidens løb er indgået mellem Sparta medlemmer. Niels 
Jørgen mener, at Sparta er den helt store dating portal. 
 
Så havde Bestyrelsen inkl. Niels Jørgen endnu en indstilling til optagelse af et æresmedlem, hvilket 
kom totalt bag på referenten, da det viste sig, at det var hende, der var tale om. Heldigvis var der 
igen klapsalver fra forsamlingen, så vi undgik afstemning. En stor tak til Niels Jørgen og bestyrelsen 
for den hædersbevisning, som jeg er utroligt glad for. Også en stor tak til forsamlingen for jeres 
opbakning af forslaget. 
 
Dirigenten gav herefter ordet først til Heinrich Duholm og derefter til Ole Skovengaard. Begge har 
kendt Niels Jørgen i årevis, og underholdt generalforsamlingen med både facts og anekdoter om 
den afgående formand. 
 
Dagsordenen var hermed udtømt. Henrik Vincentsen takkede Henrik Breum for en god 
gennemførelse af generalforsamlingen og gav så ordet til Niels Jørgen, der som sin sidste officielle 
optræden sluttede aftenen med Spartas kampråb 
 
 Ra – Ra – Ra – Bra – Bra – Bra – Sparta – Sparta – Sparta. 
 
 
 
Referent: Bodil Dyrby 
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