
 
 

Ordinær generalforsamling i SOS – 23. marts 2017 

Festlokalet, Vordingborggade 6A, 2100 København Ø 

 

Referat 
Tilstede: 23 medlemmer og 8 instruktører 
 

Forud for generalforsamlingen genvalgtes Sonny Andersen til deltagerrepræsentant i 
bestyrelsen jf. vedtægternes § 6. 
 

1. Valg af dirigent og referent 
• Paul Ø. Sørensen valgtes til dirigent og HC Bærenholdt til referent. 
• Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt (min. 4 ugers varsel og 

der blev indkaldt 22. februar) og beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Formand Helge Hansen aflagde beretning: 
• Helge Hansen startede med at fortælle om sin tid i bestyrelsen; blev valgt for 10 år siden og 

blev af valgt bestyrelse valgt til formand og har været det siden. I tiden er der kommet 
mere struktur på foreningen og deltagerantallet har udvidet sig fra ca. 30 til det, det er i 
dag. 

• Instruktørerne fik ros både for deres engagement og faglige kompetencer. 
• Sluttelig nævntes, at succes´en har genereret tilgang, og dette har medført overskud, som 

bestyrelsen har tænkt skal udløse lavere kontingent. 
Kommentarer fra ”salen” 

Sonny – takkede Helge for de 10 år som formand, gav blomster og gavekort til Jem og fix. 
Steen Bille Larsen – roste først instruktørerne, og efterlyste herefter hvem man skriver mail til for 
nye hold. 
Niels - svarede, at alle forslag mailes til SOS, og bestyrelsen vil behandle forespørgsler på 
efterfølgende bestyrelsesmøde. 
Lene Pearlman – spurgte til sommertræning og debatmøder. 
HC – svarede, at sommertræningen vil foregå som sidste år; 3 hold, dog + ét gratis og uden 
tilmelding, samt at alle gode forslag til emner til debateftermiddag/-aften er velkomne via mail. 
Bestyrelsens/formandens beretning blev godkendt. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse 

Kasserer Peter Gaardsdal gennemgik det reviderede regnskab. 
Foreningen har haft en samlet indtægt på kr. 425.339 og udgifter på kr. 369.880, hvilket 
giver et overskud på kr. 55.459. Foreningen har herefter en egenkapital på kr.86.743 jvf. 
side 11 og 10 – uddelt kopi fra revisionsårsrapporten. 
Ingen kommentarer fra ”salen” 

Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til godkendelse 

HC Bærenholdt gennemgik budgettet for 2017. Som følge af det store overskud, som ved 
uforandret kontingent vil vokse også i år, har bestyrelsen besluttet at sænke kontingenterne fra 
sommertræningen at regne. Prisen (uden PEA) for sommertræningen sættes ned fra kr. 200 til kr. 
160 og for PEA fra kr. 160 til kr. 100. Prisen for efterårstræning (uden PEA) sættes ned fra kr. 1.100 
til kr. 990 og for PEA fra kr. 860 til kr. 750. Dette vil generere indtægter på kr. 451.000 og 

udgifter på kr. 427.140. Dette vil indebære et overskud på kr. 23.860.  
Budgettet blev godkendt. 



 

 
 
5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af formand for 2 år 
Helge Hansen trådte som bebudet på sidste generalforsamling af. 
Bestyrelsen foreslog HC Bærenholdt. Der var ingen modkandidater. 
HC blev valgt til formand og takkede for valget. 
 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1 år  
Michael Mammen, Niels Holt og Jesper Pedersen var derfor på valg. 
Alle blev genvalgt. 
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 

Der blev valgt: Lise Brydenholt og Lene Ravn 

 

9. Valg af revisor og kritisk revisor jf. vedtægternes § 7 

Revisorfirmaet TT Revision genvalgtes som revisor, og Susan Kahraman valgtes som ny kritisk 
revisor. 
 

10. Eventuelt 
Louise – spurgte til sit samarbejde med diabetesforeningen i forhold til prøvetimer.  
Svaret er, at instruktørerne er foreningens repræsentanter på træningsstederne. De kan lave 
aftaler med de ”lokale” instruktører. Skal der oprettes nye hold, skal det over bestyrelsen, men 
aftaler om prøvetime, kan man aftale lokalt. Det er også muligt for ”udslusede” at bede om 
prøvetime via vor hjemmeside. 
Christian - fortalte kort om ”det fjerde sommerhold”. Der vil blive tilbudt gåtur med øvelser i byens 
parker sammen med en af instruktørerne. Formålet er at inspirere til at motionere mere, der skal 
ikke ske tilmelding, og man er velkommen til at medbringe den bedre halvdel, nabo eller en 
anden, der kan have godt af frisk luft. 
Desuden havde instruktørerne nyt hold (Yoga)  i støbeskeen. 
 

 

Den nye formand og dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden. 
 

 

 

 

 

Referent: HC Bærenholdt    Referatet godkendt den 26. marts 2017    Dirigent: Paul Ø. Sørensen 


