Generalforsamling i SAS Løbeklub 2021
Onsdag den 9. juni 2021 klokken 1700
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen
3. Valg af mødesekretær
4. Formandens beretning
5. Regnskab
6. Fremlæggelse af budget
7. Kontingent
8. Indkomne forslag
9. Valg iflg. lovene for ulige år
10. Eventuelt

Referat:
1. Verner Poulsen blev foreslået af bestyrelsen, og valgt.
2. Verner takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
3. Allan Holst Olsen blev valgt.
4. Inden formandens beretning holdt vi et minuts stilhed for at mindes Verny, som gik bort et par
måneder før generalforsamlingen. Verny Falkenborg har om nogen sat sit præg på klubben i dens
mangeårige historie, idet hun har været en stor del af løbeklubben igennem mere end 50 år.
Formandens beretning:
I år – mens jeg sidder og skriver beretningen – er det med meget blandede følelser. COVID-19 har
slået os alle ud af vores hverdag! Intet er som tidligere. Året 2020 stod først og fremmest i
coronakrisens tegn. Corona ramte luftfart, idræts- og foreningslivet som en hammer sidste forår og
har i praksis betydet, at det har været tæt på umuligt at dyrke idræt under normale forudsætninger i
størstedelen af 2020.

Alle løbsarrangementer samt den almindelige daglige træning blev i vid udstrækning umulig at
gennemføre. Alle vores aftaler, møder, arrangementer, events og ikke mindst vores privatliv blev
påvirket i en grad, vi ikke havde set komme. Søren, Mette og Magnus blev lige pludselig en stor del
af vores alles hverdag, når de gang på gang tonede frem på landsdækkende TV i diverse pressemøder.
Nedlukningen har haft store konsekvenser for samfundet. Når det ikke er muligt at dyrke idræt og
være sammen med hinanden i sociale idræt- og interessefællesskaber, så har det store sociale og
sundhedsrelaterede efterdønninger.
Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder, og referaterne fra disse er alle lagt
ud på hjemmesiden til fri læsning. Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret fint, så det ser jeg gerne
fortsætte. Vores seneste generalforsamling blev afholdt den 11. marts sidste år, og der fungerede
samfundet endnu optimalt. I hvert fald indtil vi havde overstået spisningen. For da jeg kom hjem om
aftenen, temmelig træt, åbnede jeg for ´flimmerkassen’ for at ville se de seneste nyheder, og der
tonede Mette frem på skærmen og beordrede en total Corona lockdown. Det var totalt uvirkeligt, og
dagen efter var landet slet ikke til at kende igen. Lignende situation er ikke sket siden besættelsestiden,
og der er formentlig ikke mange nulevende mennesker, der kan huske den.
Turist- og flyindustrien var blandt de hårdest ramte brancher under denne pandemi. Og heriblandt
SAS. Den 28. april sidste år fik vi det frygtede budskab, da det blev kendt for offentligheden, at SAS
skulle afskedige 5.000 fuldtidsstillinger, heraf ca. 1.700 fra Danmark. Og en af de mange ofre fra
’blodbadet’ var desværre undertegnede. Det blev bekræftet, da vi fik en lille hilsen i vores e-boks den
29. juni. Så jeg er desværre ikke længere ansat i SAS.
Jeg har imidlertid været i kontakt med SAS-klubben for at forhøre mig lidt om, hvordan vi forholder
os i denne meget specielle situation. Og svaret var, at alle sektioner er i en tilsvarende situation, og
selv i SAS klubbens bestyrelse er der flere medlemmer, der blev afskediget. Vi er i en ekstrem
situation, vi aldrig har oplevet tidligere. Pt. afventer vi, om SAS fremadrettet vil give tilskud til SASklubben, hvilket der ikke er kommet afklaring på endnu. Såfremt SAS ikke længere betaler tilskud,
kan de ikke sætte krav til bestyrelsens sammensætning. Derfor kan vi uden videre fortsætte med vores
nuværende bestyrelse. Jeg er på valg i år, og hvis generalforsamlingen ønsker det, tager jeg gerne en
periode til.
Medlemmer
I flere år har vi kunne konstatere, at medlemstallet har været dalende. Indtil sidste år, hvor
medlemskurven for første gang i lang tid var opadgående. Derfor var vi ved sidste generalforsamling
meget optimistiske, da vi havde troen på, at denne fremgang ville fortsætte. Men så kom Corona
snigende ind ad bagdøren og ødelagde det hele. Så nu er det op ad bakke igen. Som en konsekvens
af Corona pandemien har vi mistet omkring 25 SAS-ansatte medlemmer, så vi på nuværende
tidspunkt er helt nede på 69 medlemmer, hvoraf ca. halvdelen er eksterne.

Løb
SAS Løbeklub plejer at være repræsenteret ved mange forskellige løb i Danmark, og også enkelte løb
udenfor landets grænser. Men som bekendt blev alle motionsløb overalt i verden aflyst, og intet var
som tidligere. Personligt havde jeg set meget frem til at skulle løbe Royal Run og den traditionsrige
Christianshavnermil samt Etape Bornholm. Men sådan skulle det ikke gå, og vi måtte nøjes med at
løbe alene. Christianshavnermilen er desværre også blevet aflyst i år, så vi håber på bedre tider i 2022.
De store internationale løbestævner, Interscan og ASCA har ikke været afholdt i flere år, og det er på
nuværende tidspunkt uvist om de bliver genoptaget og i givet fald hvornår. ASCA blev sidste gang
afholdt i 2017. Norge havde endnu engang intentioner om at afholde Interscan før Corona pandemien,
men det løb ud i sandet, da der ikke var tilmeldinger nok.
The World Airline Road Race (WARR) skulle have været afholdt på Hawaii sidste efterår, men
ligesom alle andre stævner blev det også aflyst på grund af C-19. I år er værtsskabet endnu engang
tildelt Hawaii. Så mon ikke det bliver afholdt denne gang, nu hvor verden er begyndt at åbne mere
og mere op. WARR løber efter planen af stablen den 23. oktober i Waikiki på Hawaii.
Da vi ikke havde hverken løbsarrangementer eller socialt samvær i klubben sidste år, som en
konsekvens af Corona-krisen, havde vi i bestyrelsen inviteret klubbens medlemmer til et lille
motionsløb fra Vestamager Naturcenter den 29. august i fjor med en bid brød og lidt vådt til ganen
efterfølgende. Desværre var der ingen opbakning til dette arrangement på trods af, at det skulle være
afholdt på et tidspunkt, der burde tilgodese de fleste. Så det var lidt skuffende. Men vi har planer om
et lignende arrangement igen i år, som vil blive slået op på hjemmesiden senere på sommeren. Så vi
håber på flere tilmeldinger denne gang. Hold øje med hjemmesiden.
Under Corona nedlukningen har vi holdt liv i vores ugentlige ’Kom og løb’, hvor vi naturligvis har
fulgt myndighedernes anbefalinger. ’Kom og løb’ er blevet afviklet 60 gange siden sidste
generalforsamling for 15 måneder siden. En stor tak til Leif og Ida for at være tovholdere for dette
arrangement, der stadig holder gang i løbeklubben. For at få lidt forandring har vi udvidet løberuterne
til også at omfatte Damhussøen og Utterslev Mose i ny og næ.
Efterhånden som landet åbner mere og mere op er det glædeligt, at nogle af de traditionsrige løb bliver
gennemført igen. Godt nok blev Copenhagen Marathon aflyst for andet år i træk, men både Etape
København og Etape Bornholm bliver gennemført efter et års pause. Royal Run er udsat til den 12.
september og Eremitageløbet bliver løbet som planlagt den 10. oktober. Og det er mit håb at se en
masse glade SAS-løbere til nogle af disse løb. Med disse ord vil jeg gerne ønske alle en rigtig god
sommer. Den kan kun blive bedre end sidste år. Således var ordene.
Steen Ludwig kommenterede, at Amager Atletik Club muligvis påregner at kunne gennemføre
3 løb af Christianshavnermilen til efteråret. Ellers ingen bemærkninger og formandens
beretning blev godkendt.

5. Kassereren fremlagde regnskabet. Ikke overraskende var der et stort overskud, da alle løb jo blev
aflyst i 2020, så det var meget begrænset, hvad der var af udgifter. Regnskabet blev godkendt uden
anmærkninger.
6. Kassereren fremlagde budgettet efterfølgende. Og forventningen til 2021 er et noget mindre
overskud i forhold til resultatet for 2020, hvilket skyldes, at landet er ved at åbne op igen, så
sommerens og efterårets løb og stævner vil være tæt på det normale igen. Så det må formodes, at
udgifterne alt andet lige vil blive noget større i 2021.
7. Kontingent uændret
8. Forslag fra Steen Ludwig, der vil medføre en ændring i vedtægternes §3.
Ændringer er markeret med GULT.
Som passivt medlem kan man deltage i klubbens sociale arrangementer og
generalforsamlinger. Og har taleret, men IKKE stemmeret ved generalforsamlinger.
Begrundelse: Passive medlemmer skal IKKE kunne bestemme, hvad der sker/skal ske i en
klub.
Følgende afsnit fjernes fra vedtægterne:
Man kan også stille op som bestyrelsesmedlem. Hvis man er SAS ansat, og passivt medlem
af klubben, kan man vælges til kasserer eller formand i klubben, hvis man ønsker det.
Begrundelse: Man kan ikke være passiv i en klub, hvis man samtidig er AKTIV i bestyrelsen.
Bestyrelsen bakker op om dette forslag og er helt enig i argumentationen. Forslaget kom til
afstemning i generalforsamlingen, og blev delt op i to dele. Del 1 hvor passive medlemmer kun skal
have taleret og ikke stemmeret. Og del 2, hvor man ikke kan være passiv i en klub, hvis man samtidig
er aktiv i bestyrelsen. Resultatet blev som følger:
Del 1

:

15 stemmer for
1 undlod at stemme

Del 2

:

15 stemmer for
1 undlod at stemme

Forslaget er hermed umiddelbart vedtaget. En lovændring kan imidlertid kun godkendes ved
tilstedeværelse af mindst ¼ af klubbens medlemmer. Til generalforsamlingen var vi 16 medlemmer
tilstede, hvilket ikke er ¼, da vi for tiden er 69 medlemmer. Derfor afholder vi en ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslaget så kan vedtages af 2/3 af de fremmødte. Den ekstraordinære
generalforsamling afholdes umiddelbart efter den ordinære, med 10 minutters pause imellem.

9. Valg iflg. lovene for ulige år:
Formand

: Allan Holst Olsen

-

Genvalgt

Bestyrelsesmedlem

: Jimmy Haugsted Andreasen

-

Genvalgt

Revisor, 1 år

: Jeanne Sandstrøm

-

Genvalgt

Revisor, 1 år

: Per Christiansen

-

Genvalgt

Revisorsuppleant, 1 år

: Niels Myrlund

-

Genvalgt

10. Eventuelt
Vi havde lidt debat frem og tilbage vedrørende DGI-kurser. Vi havde en plan om at melde os ud af
DGI, da vi ikke har gjort brug af deres tilbud. Og en del af deres kurser er også lidt dyre. Men de
tilbyder også gratis kurser. Per foreslår, at vi undersøger kurser fra DGI, der vedrører idrætsskader.
Vi følger op på mulighederne. DGI giver også medlemsrabat til DGI arrangerede løb og stævner, bl.a.
Etape København. Alle DGI-aktiviteter kan ses her.
Da næsten halvdelen af medlemmerne er eksterne vil vi kigge på, om linjen med, at det er tilladt at
have 15 % af det totale medlemsantal som ikke-ansatte medlemmer helt skal fjernes fra vedtægterne.
For det er ikke længere aktuelt. Men det vil kræve endnu en vedtægtsændring, så den følger vi op på
til næste generalforsamling. For tiden er vi i en helt usædvanlig situation, hvor mange ting er sat helt
ud af spil.

Ordstyreren takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Referent: Allan Holst Olsen

