Generalforsamling SAS løbeklub 21 marts 2018
Dagsorden.
1 Valg af dirrígent
2 Åbning af mødet og godkendelse af indkalddelse
3 Valg af mødesekretær
4 Beretning
5 Regnskab
6 Fremlæggelse af budget
7 Kontingent
8 Indkomne forslag
9 Valg iflg. Lovene for lige år
10 Eventuelt
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 07 marts 2018
Mht punkt 9
Kasserer leif kjems modtager genvalg
Evt 1 bestyresesmedlem – job ledig
Evt 1 suppleant – job ledig
Revisor 1 år. Verny Falkenborg modtager genvalg
Revisor 1 år. Jeanne Sandstrøm modtager genvalg
Revisorsuppleant 1 år – job ledig
1.
2.
3.
4.

Steen Ludwig vælges som dirient.
Steen taker for valget, og konstateret at generalforsamingen er rettidig indkaldt.
Anne Månsson vælges til mødesekretær.
Der holdes et minuts stilhed inden formandens beretning, for at mindes Tove Rützou, som i mange
år har været medlem af løbeklubben.

Formandens beretning:
Bestyrelsen:
Siden sidste generalforsamling 08 marts 2017 har der været afhodt 2 bestyrelsesmøder.
På disse møder har vi bl.a. drøftet bestyrelsens sammensætning, medlemsflugt og klubbens tilknytnng til
SAS klubben. Referater er lagt på hjemmesiden.
Jeg syns det har været et stille år klubmæssigt.
Alt i alt har bestyrelsen fungeret godt og der har været et godt samarbejde i bestyrelsen.
Medlemmer:
Endnu engang må vi i bestyrelsen konstatere at medlemstallet er dalende. Dog ikke så kraftig som de
forgangne år – så måske lysner det lidt, og vi kan håbe på en medlemstilgang i årene der kommer.
Medlemstallet opgjort pr 31 december 2017 er:
SAS anatte og familie 65
Eksterne
31
Pensionister
0
Æresmedlemmer
2
Total
98
Jeg vil i den forbindelse bede generalforsamlingen om at ligge hovederne i blød, og tænke lidt over hvordan
vi kan få vendt denne udvikling – forslag kan fremsættes under evt.

Løb:
Der har ikke været stor aktivitet. Af løb med flere deltagere fra klubben, kan jeg nævne E-løb med 9
deltager, Chr havnermilen – og ikke mindst ”kom og løb” som har været arrangeret 40 gange siden sidste
genersalforsamling.
STORT TAK til Leif
Interscan:
Vi har haft kontakt til SAS klubberne i Norge og Sverige. Norge havde intentioner om at afholde Interscan,
det blev planlagt og vi var inviteret. Men grundet en meget kort deadline for tilmelding og afholdelse, var
det ikke mulig for os at finde nogen som kunne deltage. Det viste sig at Norge også havde problemer med
at finde deltagere, så det blev aflyst, med lovning på at Norge ville finde en anden dato for afholdelse…Det
er ikke sket endnu.
ASCA:
Det var Air Lingus tur til at afholde ASCA i Dublin. Der var dog lidt problemer med at finde en dato for
afholdelse – det blev annonceret flere gange, men aflyst igen. Det blev så den 17-19 november, og vi var 6
deltagere som tog til Dublin for at forsvare klubbns ære. 4 mænd og 2 damer.
Det gjorde de godt. Damerne fik en andenplads og herrerne en tredieplads. Kenneth Sylvester blev nummer
2 overall.
Alt i alt en go tur med både sportsligt og kulturelt indhold, og stor tak til Air Lingus for et godt arrangement.
Til sidst vil jeg lige nævne at der erSAS´s tur til at afholde ASCA i år. Vi har forsøgt at sælge arrangementet
til Norge, mend de undslår sig dette arbejde, så vi har en opgave.
Formand:
Som bekendt er klubbens tilknytning til SAS klubben, at vi p.t. er at betragte som hangarounds, ikke
fuldgyldig medlem. Det er pga bestyrelsens sammensætning, og at klubbens formand ikke er SASansat.
Det får vi mulighed for at ændre på i aften da vi har fundet en kandidat til formandsposten, og et nyt
bestyrelsesmedlem som er ansat i SAS.
Jeg vil i den forbindelse trække mig fra formandsposten, men vil – hvis genralforssamlingen ønsker det,
fortsæte som menig bestyrelsesmedlem.
5. Regnskab fremlægges og godkendes.
6. Budgettet fremlægges og godkendes
7. Kontingent vil være uændret
8. Verny Falkenborg foreslår der skal være en mulighed for nedsat kontingent for passive
medlemmer.
Bestyrelsen har kigget på dette. Det kræver , at vi får defineret hvornår man betragtes som passiv, og hvilke
rettigheder men har som passiv. Bestyrelsen fryget også , at flere breve ud til alle medlemmer, vil få flere
til at melde sig ud, ”hvis de opdage” de betaler til noget de ikke bruger.
Verny accepterer at bestyrelsen arbejder med forslaget og kommer med et udspil/forslag til næste
generalforsamlling.
9. Jimmy trækker sig som formand for klubben, og Allan Olsen fra KR-B træder ind. Dette accepteres
af generalforsamlingen
Leif modtager genvalg som kasserer.
Henrik Madsen fra KR-B melder sig/bliver valgt til bestyrelsesnmedlem.
Vi er nu 5 mdlemmer i bestyrelsen, da Jimmy fortsætter som menig medlem.
Steen Ludwig melder sig som bestyrelses suppleant og bliver valgt.
Verny og Jeanne modtager genvalg som revisorer
Og Per Christiansen melder sig som revisor suppleant.
10. ASCA afholdes den 1. September 2018 her hos os.
Bestyrelsen har et forslag om at deltgere fra de andre lande skal bo på Metro Cab Inn i Ørestad.
Så kan vi selv arrangere et løb rundt om golfbanen.
Og deltagerne har let ved at kommetil og fra hotellet fra lufthavnen,
Og det vil være nemt at komme ind til byen, hvis man har lyst til det.
Forslag er at vi måske kan få arrangeret start fra golfbanen, og købe frokosten her, i restauranten.

Jeanne og Bente har allerede melddt sig som hjælpere.
Vi skal bruge ca 10 hjælpere til tidstagning og vise vej på ruten.
Hjælpere spiser selvfølgelig med til frokosten, som tak for hjælpen.
Der vil være udtagelsesløb til ASCA til den første Chr havnermil, as usual.
Allan, vors nye formand, vil komme og deltage i Chr havnemilen den 9. april, så han kan møde nogen af
klubbens medlemmer, så mød op, og hils på Allan.
Kl 17:45 slutter ordstyrer Steen mødet, og takker for go ro og orden.

