Referat fra generalforsamlingen i Sparta Atletik og
Motion den 30. januar 2017
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 og konstaterede
som første handling generalforsamlingens lovlige indvarsling, der var udsendt via nyhedsmail til
medlemmerne den 9. december 2016, og bekendtgjort ved opslag i Idrætshuset og på
Løbskontoret, og erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.
Dorte Johansen spurgte, hvorvidt der kunne stemmes på fuldmagter. I de gældende vedtægter var
det ikke præciseret. For 3 år siden fik Mariann Aagesen lov at benytte fuldmagt, og Palle Arentoft
havde kontaktet flere jurister og fået udskrift på, at fuldmagter kan benyttes. Med de fremmødte
132 aktive medlemmer + 15 fuldmagter bringer det antallet af stemmeberettigede på
generalforsamlingen op på i alt 147.
Dirigenten oplyste, at dagsordenens punkt 4: Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget
til godkendelse, vil blive forelagt efter punkt 5:Behandling af indkomne forslag.
2. Formandens beretning
Formanden havde ingen supplerende bemærkninger til den fremsendte beretning.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvorefter dirigenten erklærede denne
for godkendt.
Udvalgsformændenes beretninger
Ingen af udvalgsformændene havde yderligere bemærkninger til beretningerne, der var udsendt
med nyhedsmail.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen til udvalgsformændenes beretninger,
hvorefter også disse blev erklæret for godkendte.
3. Regnskab 1.1. – 31.12.2016
Formanden gennemgik regnskabet og forklarede enkelte poster. På spørgsmål fra Jytte HolmLarsen vedr. lønomkostningerne, svarede formanden, at beløbet på 7,5 mio. er inkl.
trænerlønninger til atletiktrænere, og at der er 10 fuldtidsansatte på kontoret.
Jens Peter Vittrup roste Sparta for nytænkning, og efterlyste muligheder for at finde andre grupper,
der kan erstatte den faldende deltagelse i løb. Formanden svarede, at vi hele tiden forsøger at
tænke nyt og finde nye oplevelser ved at løbe i byen.
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På spørgsmål fra Jan Nygaard oplyste formanden, at Idrætsforeninger er skattefri, med
mindre de køber og sælger ejendomme.
Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet, hvorefter dirigenten konstaterede dette for
godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har lagt rækkefølgen i behandlingen af de indkomne forslag, så den passer med de
faste udvalg.
Forslag nr. 01 vedr. Masters Atletik.
Henning Steffan Jensen begrundede forslaget i ønsket om en person i bestyrelsen, der arbejder for
fremme af Masters Atletik i Sparta. Der er i øjeblikket 20 – 25 tilmeldte på holdet, som deltager i
mange stævner, og man vil gerne fastholde både unge og senior atleter i Masters Atletik.
Henrik Paulsen, formand for Spartas Eliteudvalg, har allerede en god dialog med Henning omkring
Masters Atletik, og påtager sig fremover ansvaret for projektet i bestyrelsen. Henrik foreslog
oprettelse af et ad hoc udvalg, hvis nødvendigt, og oplyste, at der er god plads i hallen, udenfor
elite atleternes træningstider.
Nina Bech Andersen mente, at faste træningstider ville give mange flere deltagere i stævner.
Lars Kram Jensen bemærkede, at mange af forslagene koster penge, og foreslog at tage udgifterne
fra det budgetterede overskud.
Hertil svarede formanden, at udgifterne til Masters Atletik vil kunne rummes indenfor udgifterne til
atletik. Budgettet for løb + service er begrundet i sikkerhed. Vi vil fremover se helt nye krav til
opbygning af ruterne, og formålet med at oparbejde et overskud er, at sikre klubben og skabe en
spændende fremtid for medlemmerne med en atletikhal.
Sigurd Brink konstaterede, at der nu var etableret kontakt til bestyrelsen, men at man mangler
instruktører til træning i spring, kast etc. Muligheden for 2 – 3 træningsseancer i løbet af sommeren
vil blive undersøgt.
Ann Berit Holm vil gerne ud til stævner med andre atleter, men her mangler Masters Atletik noget
tekniktræning.
Svend Hartling takkede initiativtagerne for brobygningen mellem atletik og motion i Sparta.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen, der stemte imod forslaget, som herefter var
vedtaget.
Forslag nr. 02 vedr. ændring af indhold i det udleverede regnskab.
Palle Arentoft begrundede forslaget i ønsket om at få be- eller afkræftet, om vi har flere eller færre
medlemmer end tidligere.
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Formanden oplyste, at medlemstallet er rimeligt stabilt. I forbindelse med en
kontingentforhøjelse vælger nogle måske at melde sig ud. I løbet af januar har vi fået 30
nye medlemmer. Det er svært at dele op i atletik og motion, men i det nye system kan vi vise det
samlede medlemstal og antallet af ud-/indmeldelser.
På Jens Peter Vittrups spørgsmål om aldersgruppering, viste Henrik Paulsen på skærmen den
seneste opgørelse til DIF over aldersgrupperne i Sparta.
Ina Rasmussen spurgte, om de 1675 medlemmer vi er nu, er de samme som i 2016. Formanden
svarede, at der er stor udskiftning i medlemsskaren, og Ina mente, det kunne være interessant at
undersøge, hvorfor folk melder sig ud, hvilket Sigurd Brink var enig i.
Jytte Holm-Larsen og Svend Hartling spurgte, om forslagsstillerne havde brug for at fastholde deres
forslag, hvortil Palle Arentoft svarede, at det var fint, hvis man én gang om året kunne se, hvor vi
står medlemsmæssigt.
Forslag nr. 03 vedr. procedure for valg af Årets Spartanere.
Palle Arentoft begrundede forslaget med, at det for ham og mange andre var en overraskelse, at
medlemmerne havde haft mulighed for et valg.
Jens Peter Vittrup, der havde været medlem i mange år, var heller ikke klar over den mulighed.
Ernst Larsen bemærkede, at hvis man medlemsvalgte en person, og vedkommende ikke deltog i
festen, hvad så?
Claus Nielsen foreslog som nytænkning, at der blev udpeget 3 mænd og 3 kvinder, som
medlemmerne kunne stemme på.
Mikael Houborg spurgte, om forslaget bundede i en mistillid til Breddeudvalget, hvortil Palle A
svarede, at det var en absurd tanke, og at der intet galt var med proceduren eller udpegningen.
Efter en del bemærkninger til forslaget fra forskellige medlemmer, og spørgsmål om, hvorvidt
forslaget hørte hjemme til videre bearbejdning i Breddeudvalget, eller skulle til afstemning på
generalforsamlingen, konkluderede Palle Arentoft på forslagsstillernes vegne, at han gerne havde
set en afstemning, men ville gå med til beslutningen om, at Breddeudvalget arbejder videre med
sagen. Palle pointerede, at forslaget vil blive fremsat igen på generalforsamlingen 2018, hvis det
ikke bliver taget ad notam.
Forslag nr. 04 vedr. kontingent nedsættelse for Sparta medlemmer fra deres 65. år.
Forslagsstiller Dorte Johansen henviste til formålsparagraffens punkt 1 i Spartas Vedtægter:
”Foreningens formål er at fremme og udvikle atletik som elite- og breddeidræt til glæde for
medlemmer i alle aldre og medvirke til opfyldelse af individuelle sportslige mål.”
Formanden mente, at Sparta har en fantastisk service overfor og træningstilbud til medlemmer i
alle aldre, og at der i mange foreninger er kutyme for begrænsninger i f.eks. træningsmuligheder
ved lavere kontingent.
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Christian Suhr Frederiksen bemærkede, at antallet af medlemmer over 60, iflg.
opgørelsen til DIF, var steget selv efter den seneste kontingentforhøjelse.
Jytte Holm-Larsen bemærkede, at det ikke var pensionister, der havde færrest penge, og Claus B
mente, at studerende også kunne ønske kontingentnedsættelse.
Dorte opfordrede til anerkendelse af, at ældre mennesker har lyst til at blive ved med at dyrke
motion, og give dem bedre mulighed for at blive ved. Hun mente, at det var svært at finde klubber,
der var dyrere end Sparta.
Herefter gik man over til skriftlig afstemning. Resultatet blev: 18 stemmer for, 120 imod og 5
hverken/eller. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var forkastet.
Forslag nr. 05 A: Spartas Klublokale.
Spørgsmålet om, hvem der kan låne/leje klublokalet blev rejst på generalforsamlingen i 2016, og
det var Preben Arentofts opfattelse, at Formandens svar dengang antydede, at man skulle tilhøre
inderkredsen for at komme i betragtning. Hvis lokalet er for medlemmerne, bør der være éns regler
for lån/leje. Lige nu opleves det, som om der ikke er regler, derfor efterlyses sådanne.
Formanden oplyste, at der er udarbejdet et sæt regler, og at bestyrelsen vil arbejde på at ensrette
disse, så der inden længe kan foreligge helt klare retningslinier for lån/leje af klublokalet. Reglerne
vil blive lagt på hjemmesiden.
Forslag nr. 05 B: Kontingentfritagelse for trænere.
Palle Arentofts begrundelse for forslaget, var det meget store arbejde trænerne yder udover
løbeturene.
Formanden er helt klar over, at trænerne yder en stor indsats, og derfor honorerer Sparta dem ved
at betale for tøj, sko, trænerkurser, trænermiddage og tilskud til deltagelse i den årlige tur til La
Santa. Det er ikke alle, der tager med på La Santa, men tilbuddet er der.
Mariann Aagesen, Thomas ? og Henning S. Jensen nævnte, at det jo drejer sig om frivilligt arbejde,
som trænerne deltager i af lyst, og at de gerne betaler deres kontingent, hvilket Jens Peter Vittrup,
mangeårig søndagstræner, var enig i.
Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning, hvorefter han kunne
konstatere, at forslaget var nedstemt.
Forslag nr. 05 C: Oplysning i regnskabet om hvilke klubber Sparta samarbejder med.
Palle Arentoft mente, at Sparta bør oplyse, hvem man har aftaler med, og hvad disse aftaler
indeholder.
Formanden oplyste, at udgiften på 1 ½ mio. til klubber, der hjælper os ved løbsarrangementer,
oplyses i regnskabet, og viste på skærmen navne på de klubber, vi arbejder sammen med.
Distortion får tilskud til events, Klub 100 får gratis starter, NBRO får tilskud til Hot Spots og et antal
gratis starter. NBRO er værdifulde for os, fordi de arbejder sammen med Nike, og de trækker
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mange udlændinge til Copenhagen Marathon og Copenhagen Half. KIF, vores nabo og
konkurrent, har også bedt om at få lov til at hjælpe os.
Et par af deltagerne i generalforsamlingen mente, at Spartas samarbejde med så mange klubber var
positivt, men at det ville være godt at bringe information om det på nettet, hvilket formanden
gerne ville formidle.
Mht Hot Spots efterlyste Claus Nielsen Sparta Hot Spots. Som det er nu, er det NBRO, der skaber
festen til Sparta løbene. Bente Ege mente, det var problematisk, at det ikke er os selv, der laver den
fest.
Palle Arentoft fremhævede vigtigheden af at fortælle, at det er Sparta, der laver arbejdet omkring
løbene, hvilket Formanden var absolut enig i. De samarbejdende klubber skal nævnes, men det er
Sparta, der står bag og lægger navn til arrangementerne. Formanden lovede økonomisk opbakning
til Sparta grupper, der har ideer til, og vil tage sig af underholdende indslag i forbindelse med
løbene.
Dirigenten konkluderede på forslag 05 C, at der vil blive lagt en liste på hjemmesiden over de
klubber, vi samarbejder med.
Forslag nr. 05 D: Fartholdere til fællestræningen ifm Kvindeløbet.
Fartholderne til fællestræningen til Copenhagen Marathon og Copenhagen Half Marathon skal
være medlemmer af Sparta, og Palle Arentoft foreslår, at samme kriterium skal være gældende for
fartholdere til Kvindeløbs fællestræningen.
Formanden oplyste, at Nike er sponsor for Kvindeløbet og står for fællestræningen. Nike har ønsket
en anden profil i valget af fartholdere, og afholder alle udgifter til sko og tøj etc. Selvom ikke alle
trænere til Kvindeløbet er spartanere, forventer vi, at de er kompetente og optræder loyalt overfor
klubben.
Det var en sjov Kvindeløbs træning, der for et par år siden gav Ann Berit (Sparta Masters Atletik)
lyst til at løbe i Sparta. Ann Berit opfordrede til åbenhed overfor nye tiltag. Jens Peter Vittrup var
enig i, at vi selvfølgelig skal være åbne, men det er en gammel regel, at fartholdere skal være
spartanere, og så kan man fylde op med eksterne.
Vanessa Diaz oplyste, at der til Kvindeløbs træningen var 20 fartholdere, hvoraf de 10 er
spartanere.
Iflg. Formanden vil vi gerne følge Nikes ideer. Vi kører videre med træningen i år og ser så på, om
der bør ske ændringer.
Svend Hartling bemærkede, at punktet ikke hører til på en generalforsamling, og Charlotte Beiter
opfordrede til, at man kom på kontoret med den slags spørgsmål. Bente Ege mente, at man havde
prøvet at stille spørgsmålet på møder, hvor Formanden havde været til stede.
Dirigenten afsluttede diskussionen med henvisning til Bestyrelsens løfte om at tage sagen op, hvis
det skønnes, at der er behov for ændringer.
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Forslag nr. 05 E: Professionelt regnskab.
I betragtning af at Sparta omsætter for 40 – 50 mio. mente Palle Arentoft, at regnskabet er
mangelfuldt og opfordrede til, at der blev lavet et professionelt regnskab. Som det er nu, er det ikke
angivet, hvem der har lavet regnskabet, og hvem der er kasserer.
Formanden oplyste, at vi har en grundig og kompetent revision. Formanden står for bogføringen, og
en omsætning på 47 mio. kræver ikke en ekstern revision. I forhold til vedtægterne er det fremsatte
forslag en vedtægtsændring.
Jens Peter Vittrup mente, at en ekstern revision med revisorpåtegning ville give en tryghed.
Formanden har været i dialog med Rolf Elm Larsen, der udover at have arbejdet i Rigsrevisionen i
en årrække, er vejleder for revisor studerende på CBS. Rolf mente, at man ved et professionelt
regnskab mister specifikationsgraden, men at det var værd at undersøge. Kritik fra en revisor vil gå
til bestyrelsen og ikke til medlemmerne.
Jan Nygaard påpegede, at der i regnskabet manglede helt fundamentale ting som f.eks.
periodisering og underskrift af bestyrelse og revisorer.
Formanden går ind for, at vi i samarbejde med Rolf får lagt elementer ind i regnskabsføringen, der
sikrer en høj grad af gennemsigtighed og ansvarlighed.
Dirigenten konstaterede, at forslagsstillerne ønskede en afstemning om forslaget ved
håndsoprækning. Denne viste et klart flertal imod, hvorefter dirigenten erklærede, at forslaget var
nedstemt.
Forslag nr. 06: Forslag fra Breddeudvalget.
Forslaget om en ændret valgperiode for Breddeudvalgets menige medlemmer til 2 år er en
vedtægtsændring. Ordlyden i det udsendte forslag var ikke helt forståelig, hvilket vil blive rettet i
vedtægterne, hvis forslaget vedtages.
Bente Frøkjær motiverede forslaget med, at der er mange, der gerne vil ind i udvalget, hvilket er
meget positivt. En valgperiode på 2 år vil give større kontinuitet i arbejdet i udvalget. Hvis forslaget
bliver vedtaget, vil de 4 personer, der får flest stemmer være valgt for 2 år. De øvrige 4 for 1 år.
Mikael Houborg pointerede, at ændringen vil være gældende fra generalforsamlingsdatoen 30-012017.
Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning, hvorefter han kunne erklære
forslaget for vedtaget.
4: Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget til godkendelse.
Formanden foreslog uændret kontingent for 2017. Peter Jensen foreslog en nedsættelse til 500 kr.
pr. kvartal. Formanden vil være meget ked af, hvis kontingentet skal styres af, hvad vi tjener på
løbene. Fremtiden er som tidligere nævnt usikker, og vi skal være så godt forberedt som muligt på
sikring og udvikling af klubben.
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Dirigenten satte forslaget om kontingent og budget for 2017 til afstemning ved
håndsoprækning. Der var overvejende flertal for begge dele, hvorefter dirigenten
erklærede kontingentet på 600 kr. pr. kvartal og budgettet for 2017 for vedtaget.
6. Valg af formand (i ulige år).
Niels Jørgen Holdt blev genvalgt med stor klapsalve.
7. Valg af 1 menigt medlem til bestyrelsen og dennes suppleant.
Klaus Qvortrup, bestyrelsesmedlem, og Jes Schmidt, suppleant blev begge genvalgt.
8. Valg af formænd for de faste udvalg.
Formændene for Eliteudvalg, Henrik Paulsen, Stævneudvalg, Johnni Ernst Havemann og
Arrangementsudvalg, Maja C. Holm, var ikke på valg i år.
Ungdomsudvalg: Charlotte Beiter Bomme blev genvalgt som formand.
Breddeudvalg: Bente Frøkjær ønskede ikke genopstilling. Jan Bryding blev nyvalgt som formand for
udvalget.
9. Valg af de øvrige medlemmer af de faste udvalg.
Liste over medlemmer, der ønskede at genopstille/nyopstille var blevet delt ud ved indgangen.
Eliteudvalg
De tre medlemmer: Henrik Vincentsen, Thomas Bøgh og Anders Møller blev alle genvalgt.
Stævneudvalg
De 6 medlemmer: Maj Grevy, Anja Lindholm, Lars Ejstrup, Helle Strøm, John Odgaard og Charlotte
Illum blev alle genvalgt.
Ungdomsudvalg
Mikkel Roald Arbøl genopstillede ikke. Ny kandidat Marcus Keis blev valgt, og de 4 medlemmer:
Thomas Offersen, Bo Lindholm, Anja Lindholm og Lars Kristiansen blev alle genvalgt.
Arrangementsudvalg
Vanessa Diaz og Mikael Houborg ønskede ikke genopstilling. Julie Thunbo blev genvalgt, og Nanna
Løvborg Hansen, Claus Nielsen, Lars Frees Breum og Søren Theodorsen blev alle nyvalgt.
Breddeudvalg
Mikael Houborg og Henrik Pedersen ønskede ikke genopstilling. Der var herefter 9 kandidater til 8
ledige pladser. Efter en kort præsentation af de 9 gik man over til skriftlig afstemning, som gav
følgende resultat:
Valgt for 2 år blev: Henrik Them (104), Morten Grann (93), Ernst Larsen (91), Bjarne Højegaard (90).
Valgt for 1 år blev: Ina Rasmussen (81), Susan Engelsen (78), Anne Fabricius Hansen (74) og Morten
Hvedsteen Steen (61).
10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter
Revisorerne Thorbjørn Argir og Ole Bach samt revisorsuppleant Jørgen Hansen blev alle genvalgt.
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11. Valg af ad hoc udvalg.
P.t. ingen ad hoc udvalg.
12. Eventuelt.
Jan Bryding takkede for valget til formandsposten i Breddeudvalget, og rettede en stor tak til Bente
for hendes store indsats. Han er ydmyg overfor jobbet som hendes arvtager. Bente fortsætter som
medlemsansvarlig. Forslag, som udvalget vil arbejde videre på, er bl.a. Årets Spartaner, derudover
lovede Jan at værne om Spartas kvaliteter og gøre trænings-tilbuddene endnu mere interessante.
Opfordringen fra en deltager til en vedtægtsændring næste år, der præciserer håndteringen af
fuldmagter, vil blive fulgt.
Gunna Bastrup var glad for at være blevet kåret som Årets Spartaner. Hun gjorde opmærksom på,
at hun ikke var blevet trukket for kontingent i længere tid. En fejl, som vil blive rettet.
Jes Schmidt foreslog i stedet for Årets Spartaner at kåre Årets Atlet, Årets Motionist og Årets
Ungdommer.
Ebbe Dalgaard ville gerne have haft forslagene ud i forbindelse med årsberetningerne, og mente, at
bestyrelsen skal tage medlemmernes frustrationer seriøst.
Palle Arentoft mente, at forslagene ligesom årsberetningerne burde sendes ud. Han mangler også
referater fra tidligere generalforsamlinger, og efterlyste generelt bedre information ud til
medlemmerne.
Jens Peter Vittrup havde læst de udsendte beretninger, og fandt specielt Formandens meget
spændende.
Formanden oplyste, at der ville blive arbejdet på nye vedtægter. Dorte Vibjerg, direktør i Sparta,
har lavet en oversigt over, hvad vi arbejder med. Den vil blive udsendt til medlemmerne. Selv tror vi
på en fremtid nu, hvor 2016 er gået godt.
Formanden rettede en stor tak til Bente for hendes formandskab i Breddeudvalget. Bente har hele
tiden fulgt Sparta tæt, også under retssagen mod Alt for Damerne. Bente er en Mønster-Spartaner.
Udover arbejdet som Breddeformand og medlemsansvarlig, har hun taget dommer-kursus og
hjælper såvel på stadion til atletikstævnerne som ved udlevering af løbsbluser på messerne i
forbindelse med Spartas store løb.
Også Mikael Houborg takkede Bente for et godt samarbejde i Breddeudvalget, som han havde
været glad for ligesom for at være i Arrangementsudvalget.
Bente takkede for de pæne ord, og for det samarbejde hun havde haft med medlemmerne i
udvalget. Hun glædede sig til at arbejde videre i det nye udvalg.
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Under Eventuelt blev der talt stemmer op i forbindelse med valget af medlemmer til
Breddeudvalget, og det gav Formanden ekstra tid, som han brugte til en tak til sin
bestyrelse, sit personale på kontoret, som han er meget glad for, og en afskedshyldest til Tina
Christensen, der efter 7 år på kontoret forlader os for at overtage cafeen på Øregaard Museum.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, og Formanden sluttede endeligt af
med en tak til dirigenten, Bodil, Ane-Marie, sit pensionist team, og satte punktum med Spartas
kampråb
Ra – Ra – Ra – Bra – Bra – Bra – Sparta – Sparta – Sparta.

Referent: Bodil Dyrby
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