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Spartas Generalforsamling 2023 
 

Indkomne forslag 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
 
Forslag 1:  
Forslagsstiller: Gunna Bastrup 
Vedrørende: Medlemmernes adgang til Spartas Klubhus (medlemsbetingelser) 
______________________________________________________________________________________ 

Jeg forslår, at Spartas medlemmer udstyres med et armbånd med chip, som anvendes til at åbne døren til 

huset således, at der er adgang til omklædning og bad. Armbåndet skal knyttes til medlemsnummeret. Med 

et sådant armbånd kan døren være aflåst udenfor kontortiden, og alle medlemmer kan komme til omklæd-

ning og bad efter træning uden problemer.  

  

Jeg stiller forslaget, fordi jeg ikke føler, at huset for mig fungere som klubhus. Jeg oplever, at jeg kun kan 

komme ind til omklædning og bad, efter sen træning i hverdag eller efter søndagstræningen, hvis jeg er 

heldig, at der er andre i huset, som kan åbne døren for mig.  

  

Et lignende armbånd bruges i min vinterbadeklub, som med chippen giver adgang til omklædning og 

sauna. Armbåndet fungerer for alle disse medlemmer, pt cirka 2800. Man skal selvfølgelig huske at tage det 

på ved fremmøde. 
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______________________________________________________________________________________ 

Forslag 2:  
Forslagsstiller: Gunna Bastrup 
Vedrørende: Lån og leje af klublokalet (medlemsbetingelser) 
______________________________________________________________________________________ 

Kan det virkelig være fair over for mangeårige medlemmer, at det kun er muligt at låne/leje klublokale og 

køkken af bestyrelsen, udvalgene,  samarbejdspartnere og personale til private arrangementer? 

Jeg har været medlem af Sparta i over 20 år, og betaler stadigvæk fuld kontingent, og det med glæde. Jeg 

har ikke haft behov for lokale til private arrangementer, men hvem ved, hvad fremtiden bringer. 

 

Jeg synes selvfølgelig ikke, at det skal være gratis, men slet ikke at have muligheden, synes jeg ikke er fair. 

Jeg foreslår, at det indsættes under Husets  regler  efter sidste pkt. under "Lån og leje af klublokalet og 

køkken.”  

“Klublokalet og køkkenet kan desuden lejes af Spartamedlemmer med mere end 10 års medlemsskab efter 

individuel vurdering.” 
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______________________________________________________________________________________ 

Forslag 3:  
Forslagsstiller: Bjørg Thomsen 
Vedrørende: Nytårsløbet (events og arrangementer) 
______________________________________________________________________________________ 

Jeg er ret ny som medlem, men vil foreslå, at man i Sparta udvalg gør mere ud af Nytårsløbets udklædte 

deltagere, børn som voksne. 

Man kunne f.eks. oplyse løberne på forhånd hvad man kan forvente vedrørende udklædning: 

1. Hvornår og hvordan, der vælges vindere. 

2. Hvem vinderne blev. 

3. Opslag om vinderne, hvor alle medlemmer har mulighed for at se navne og billeder. 
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______________________________________________________________________________________ 

Forslag 4:  
Forslagsstiller: Rolf Elm-Larsen 
Vedrørende: §12 Regnskaber i vedtægterne (vedtægtsændring) 
______________________________________________________________________________________ 
 

Beslutningsforslag til styrkelse af ansvarlighed og gennemskuelighed ved Sparta’s regnskabsaflæggelse.  

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at fremlægge forslag, der ændrer Spartas vedtægter så: 

  

1. Bestyrelsen udarbejder, godkender og forelægger for generalforsamlingen alle foreningens reg-

nskaber. Det vil sige det konsoliderede regnskab, foreningens regnskab og andre økonomisk 

forbundne virksomheder (anpartsselskabet). 

2. Alle foreningens regnskaber revideres af foreningens statsautoriserede revisor og af de af gen-

eralforsamlingen valgte to interne revisorer. 

3. Både den statsautoriserede revisor og de to generalforsamlings valgte interne revisorer er 

uafhængige af bestyrelsen m.fl. 

4. Det er ikke foreneligt med hvervet som revisor I Sparta, at den statsautoriserede revisor eller de 

to generalforsamlings valgte interne revisorer, deltager I den økonomiske forvaltning af forenin-

gens aktiviteter, udarbejdelsen af regnskaber mv. 

5. Ingen af foreningens revisorer må varetage hvervet som revisor mere end 5 kalender år og kan 

siden ikke genvælges.  

  

Begrundelse: 

Forslagene til vedtægtsændringer tilsigter at styrke ansvar og gennemskuelighed I foreningens regnskab-

saflæggelse. Det giver bedre muligheder for et effektivt medlemsdemokrati og styrker Sparta’s position som 

en troværdig samarbejdspartner.  

 

Nedenfor er skematisk opstillet situationen for de tre regnskaber, som foreningen aflagde for regnskabsåret 

2021. 
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Af oversigten fremgår, at den aktuelle praksis er uensartet og ukoordineret for udarbejdelse af regnskaber, 

bestyrelsens regnskabsaflæggelse og revisionen af foreningens regnskaber. Grundlaget for generalforsam-

lingens godkendelse af foreningens regnskab(er) er således meget forskelligt. Det svækker indsigten i 

foreningens økonomi og vanskeliggør generalforsamlingens forsvarlige behandling og godkendelse af regn-

skaberne. Beslutningsforslaget mål er at øge kvaliteten af foreningens regnskabsaflæggelse. 

  

Ad 1 og 2 

Forslagets sigter mod, at der skal være en ensartet behandling af alle midler, der tilgår foreningen, samtlige 

afholdte udgifter og en ensartet kontrol samt revision med alle foreningens midler, uanset I hvilket regnskab 

de er registreret i. For tiden er de momsbelagte indtægter optaget i det ikke reviderede anpartsselskabs 

regnskab, der godkendes af direktøren.  

(Konkret vedrørende regnskaberne for 2021 har det betydet, at et beløb på 5,5 mill.kr. i form af ”Tilgode-

havender for salg og tjenesteydelser” i anpartsselskabet ikke er revideret af den generalforsamlings valgte. 

Dette tilgodehavende indgår i ”Gæld til tilknyttede virksomheder” (foreningen) på 5,7 mill.kr. Dette ikke rev-

iderede beløb fra anpartsselskabet genfindes i foreningens regnskab under ”Andre tilgodehavender”, jf. 

note 12.)   

  

Ad 3 

Bestemmelsen indsættes, fordi bestyrelsen sidste år fastsatte en instruks for revisionen, der afskar revisio-

nen fra at fortage en dækkende revision, så det var muligt at konkludere, at regnskabet var retvisende.  

Det konsoliderede regnskab
Regnskabet for 

foreningen
Regnskabet for 

anpartsselskabet

Funktion
Præsenteres for medlemmerne 
på generalforsamlingen af 
direktøren

Almindeligt 
foreningsregnskab

Administrations teknisk, 
primært af hensyn til 
moms afregning

Regnskabet godkendt af - Bestyrelsen Direktøren I Sparta

Revisor yder 
regnskabsmæssig 
assistance

- Nej Ja

Revideres af Ingen
Den statsautoriserede 

revisor og to valgte interne 
revisorer

Ingen

Godkendes af 
generalforsamlingen

Ja (Ja) (Ja)
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Det er i strid med almen anerkendt praksis. Den reviderede kan efter normale standarder ikke selv 

fastlægge omfang og indhold af den revision, som de regnskaber han/hun selv aflægger skal underkastes. 

Fortsættelsen af denne praksis svækker troværdigheden af foreningens regnskaber overfor medlemmer og 

samarbejdspartnere. 

  

Ad 4 

Foreningens regnskab står i mellemregning med anpartsselskabet, jf. ovenfor under punk 1. Det vil sige, at 

poster i foreningens regnskab bygger på et regnskab som den statsautoriserede revisor har medvirket til at 

udarbejde. Det fremtræder som selvrevision (revision af et regnskab revisor selv har deltaget i udarbejdelsen 

af) overfor brugerne af regnskabet – medlemmerne og samarbejdspartnere. Selvrevision er efter almindelige 

regnskabs og revisions praksis ikke tilladt. 

  

Ad 5 

Det er almindelig anerkendt, at jo længere man arbejder med et område, jo svære er det at se fejl og man-

gler. Det gælder også revisorer. Derfor bør revisorer kun revidere den samme virksomhed I en begrænset 

kortere årrække for ikke at få blinde punkter eller vinkler, så væsentlige fejl og mangler I regnskaber ubev-

idst eller bevidst overses.


