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Nye bestyrelsesmedlemmer 
søges! 

Har du lyst til at hjælpe 150 
holddeltagere til at dyrke motion uden 
problemer? 

SOS har pt. 5 medlemmer i bestyrelsen 
- det mindste antal jf. foreningens 
vedtægter - og vi har brug for 1-2 nye 
friske medlemmer. Vi 5 er ikke en ”født” 
bestyrelse, men helt almindelige 
medlemmer af SOS, som ud over at 
træne har påtaget os, i en periode, at 
sørge for, at foreningen kører i det 
daglige og udvikler sig i forhold til 
behovet. 

Vi anmoder nu om, at flere medlemmer 
tager en tur - i første omgang som 
suppleanter.  En direkte årsag er, at 
Lene har meddelt, at hun ikke kan 
fortsætte efter næste general 
forsamling. Hendes opgaver skal derfor 
fordeles blandt den øvrige bestyrelsen, 
og det vil være oplagt med en 
indkøringsperiode allerede fra efteråret. 

Bestyrelsesarbejdet tilrettelægges i en 
hyggelig og uformel atmosfære ved 
aftenmøder ca. hver 2. måned i løbet af 
året. Som medlem af bestyrelsen 
betaler du ikke for at deltage i 
træningen. 

De opgaver, der fremover skal fordeles, 
er:  

- udsendelse (mail) af tilmeldings 
blanketter og registrering af 
holddeltagere 2 gange årligt 

 
 
 
 
 
 
- kontakt til holddeltagerne + 
forespørgsler om SOS udefra  
- dagsorden til og referat af møder og 
generalforsamling. 
- nyhedsbrev 2 x årligt. 
 
Bestyrelsen glæder sig til at få 
henvendelse fra medlemmer, der vil 
være med til at sikre, at SOS også 
fremover består som en effektiv og sjov 
motionsforening. 

Skriv til sportogspas@hotmail.com 
og/eller ring til formand Helge Hansen - 
tlf. 61 18 82 25 - og få flere oplysninger. 

Sommertræning - bak op! 
 
Tilmeldingen til sommertræningen er pt. 
I gang, og der er stadig pladser på 
holdene om mandagen på FC Østerbro 
og onsdagen på FC Nørrebro. 
 
På generalforsamlingen - og ved flere 
skriftlige henvendelser fra medlemmer -  
blev det kraftigt henstillet til bestyrelsen 
at sørge for, at sommertræningen 
gennemføres, og at det sker med 
mindst muligt underskud, da 
underskuddet har været ret stort i de 
tidligere sommerperioder. 
 
Medlemmerne opfordres derfor til at 
bakke op om den nye ordning, hvor 
træningen tilbydes som 2 ”pakker” a 8 
uger. Se nærmere + tilmeldingsskema 
på hjemmesiden www.sosmotion.dk   
 
 



 

 

 

Nummer 12 – Juni 2013 – Side 2 

 

 

 Tilmelding til den nye sæson  
 
Den nye sæson starter 12. august 2013 
- og tilmeldingsskemaer vil blive 
udsendt til alle i begyndelsen af juli. 
Husk at du kun har fortrinsret til at 
fortsætte på dit nuværende hold, hvis 
tilmeldings- og betalingsfristen 2/8 er 
overholdt. 
Tilmelding kan også ske via 
hjemmesiden www.sosmotion.dk i 
begyndelsen af juli.  
 

Nørrebro flytter 
 
Forebyggelsescenter Nørrebro flytter 
fra efterårssæsonens start 12/8 fra 
Tranevej i Nordvest til et nyt 
sundhedshus i Mimersgade 39-49, tæt 
på hjørnet af Rådmandsgade. 
Træningen vil således fremover foregå 
centralt på Nørrebro - ikke langt fra 
Institut for Idræt. Centret kan tillige nås 
med bus nr. 18 ad Jagtvej fra Østerbro 
og Frederiksberg. 
SOS tilbyder træning på det nye center 
mandage kl. 18.00-19.30 og onsdage 
kl. 17.00-18.30. 
 

Vanløse - vi har pladsmangel 
 
 Vi er i kontakt med sundhedscentret i 
Vanløse om at oprette endnu et hold, 
da der ved afslutningen af 
forårssæsonen var fuld hus på vores 
onsdagshold. 
 

Kom med på tur i Ørestad 
 
Lørdag den 24. august mødes vi kl. 10 
til rundtur på gå-ben og metro i Ørestad 
med Peder Boas Jensen, som er 
deltager på hold G4 i Ryparken. 
 
 

 
 
 
 Peder er uddannet byplanarkitekt og 
professor emeritus i byplanlægning ved 
Kurstakademiets arkitektskole. Han er 
bosat i Ørestad og kender København 
og Ørestad ud og ind. Peders 
ægtefælle Gertrud er formand for 
vandlauget, der vedligeholder og driver 
kanalerne. Gertrud deltager også, så vi 
kan regne med en supergod 
rundvisning. 
 
 Vi starter i området omkring DR-byen 
og Bella-centret og tager senere med  
metro til Vestamager, hvor vi afprøver 
aktivområdet Plug N Play og ender i 
bebyggelsen 8-tallet kl. 13, hvor vi 
spiser brunch i caféen med udsigt til 
kanalerne og Vestamager. 
 
Sidste frist for tilmelding er 16. august, 
og der er plads til ca. 20 delltagere 
(først-til-mølle) Tag gerne 
ægtefælle/sambo med. Rundvisningen 
er gratis - deltagerne betaler selv metro 
og brunch, der ekskl. drikkevarer koster 
kr. 129. Tilmelding: 
sportogspas@hotmail.com 
 
Bestyrelsen opfordrer i øvrigt til, at  
holdene ses også uden for træningen til 
gensidig hygge og spas. Hold G4 
Ryparken har netop været på den årlige 
tur til Gertrud og Peders sommerhus på 
Sjællands Odde og hold S1 og S 2 
samles i denne uge til grill-aften på 
havnen ved Svanemøllen, også en årlig 
tilbagevendende begivenhed..  
 
Har du i øvrigt kommentarer og ideer til 
alternative form for spas, hvor det 
fysiske gerne må indgå, kan du skrive 
til  www.sosmotion.dk eller maile til 
sportogspas@hotmail.com 
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Samarbejde med centrene og DGI 
 
DGI og sundhedscentrene i København 
har indledt et samarbejde, der har til 
formål at fastholde borgerne i fortsat 
aktivitet, når deres forløb er afsluttet på 
centrene.  
I den forbindelse er SOS af alle 
centrene blevet fremhævet som en 
ideel forening, der tager træning 
alvorligt og formår at fastholde 
deltagerne ved en professionel tilgang 
til træning og ikke mindst  pga. det 
gode fællesskab på holdene. 
 
DGI har i forbindelse med initiativet 
tilbudt SOS´instruktører et ekstra 
træningsprogram, som de har sagt ja 
tak til i løbet af efteråret.  
 

Hjemmesiden 
 
Vi opfordrer alle til at bruge 
hjemmesiden www.sosmotion.dk  
hvorfra der kan ske tilmelding til 
kurserne, downloades sæsonprogram 
(Flyers) og sendes beskeder og/eller 
spørgsmål til SOS’ bestyrelse og 
instruktører. Henvis også gerne 
hjemmesiden til venner og bekendte, 
der gerne vil dyrke motion. 
 

En livlig generalforsamlingen 
 
Generalforsamlingen var i år en livlig 
affære med mange deltagere, ikke 
mindst var alle instruktørerne mødt op 
og deltog i debatten sammen med 
medlemmerne. Det er bestyrelsens 
hensigt også fremover at gøre 
generalforsamlingen til en hyggelig og 
samlende begivenhed, hvor deltagere 
på kryds og tværs har mulighed for at 
snakke sammen og få en bid brød. 
 
 

Kontakt til bestyrelsen 
Alle, der ønsker at kontakte SOS’ 
bestyrelse kan rette henvendelse til 
foreningens mailadresse eller 
hjemmeside - eller skrive til sekretær 
Lene Pearlman, Ny Carlsberg Vej 17, 
1.tv., 1760 København V - tlf. 2622 
6005. 
Henvendelsen vil herefter blive 
videregivet til rette vedkommende. 
 
Bestyrelsen: 
 
Helge Hansen, formand 
Peter Gaardsdal, kasserer 
Niels Holt, webmaster 
Sonny Andersen, holdrepræsentant 
Lene Pearlman, sekretær 
 
Læs mere om bestyrelsens 
arbejdsopgaver på hjemmesiden! 
 
 

 
Vores dygtige instruktører: 
 
Camilla Pihl Rasmussen 
Christian Stampe 
Hans Voldby 
Ida Laurent Nielsen 
Jan Andersson 
Julie Hagstrøm Danielsen 
Mads Madsen 
Morten Elsborg Jensen 
Nanna Leegaard Kruse 
Sofie  Aabo 
AnneMarie Lundsgaard (vikar) 
Jens Lander Olsen (vikar) 
 
Læs mere om dem på hjemmesiden! 
 


