
SOS – Sport og Spas 

 

Ordinær GENERALFORSAMLING torsdag d. 22. marts 2018 

Festlokalet, Vordingborggade 6 A, 2100 København Ø 

 

 

Referat: 

22 medlemmer og 7 instruktører var fremmødt. 

Forud for generalforsamlingen genvalgtes Sonny Andersen som deltagernes repræsentant i bestyrelsen, 

 jf. vedtægternes § 6. 

1.  Valg af dirigent og referent 

Paul Ø. Sørensen valgtes som aftenens dirigent -  Jesper A. Pedersen som referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 

 

2.  Bestyrelsens beretning 

Formanden H.C. Bærenholdt aflagde bestyrelsens beretning. 

Den siddende bestyrelse som består af Peter, Niels, Jesper, Michael, Lise, Sonny og HC,  har afholdt 5 

bestyrelsesmøder hvor arbejdet har været hyggeligt, godt og konstruktivt med mange drøftelser om tiltag, 

der kan fremme foreningens virke.  

Foreningen tæller dd. 130 medlemmer som har genereret 182 tilmeldinger på vores hold. 

Vores økonomiske situation ser fornuftig ud. Vi havde på et tidspunkt genereret et stort overskud på 

regnskabet, hvilket bestyrelsen omsatte til en billigere pris for deltagelse på vores hold. Dette har ikke 

medført flere tilmeldinger, men det er med til at holde vores kassebeholdning på et acceptabelt niveau. 

Vi har fået Fit For Fight i gang igen. Endvidere startede 2 hold i sommerperioden, det ene som åbent 

lørdagshold i det fri, hvor man kunne møde op uden tilmelding, samt 2 Yogahold i efteråret. 

SOS deltog for første gang i DHL-stafetten i september. Det var en stor succes og vil blive forsøgt gentaget 

denne sommer som et socialt arrangement, eventuelt med telt og fortæring til løberne og det fremmødte 

heppekor af medlemmer. 

På trænersiden har vi sagt farvel til Christian, men goddag til Jan, Melanie, Matias og Liselotte. Formanden 

rettede en stor tak til Christian (selv om han ikke var til stede) for hans store arbejde og engagement i SOS. 

En fællesgruppe mellem Instruktørerne og Bestyrelsen er blevet etableret. Formålet er, at få ”sat ansigter 

på hinanden” og drøfte fællesanliggende samt andre relevante emner. 

Årets Julefest blev omtalt som en stor succes med god stemning og god mad. Under festen blev en ny SOS-

vandrepokal uddelt til Susan for en fin indsats i 2017. 

Formanden oplyste endvidere, at ovenstående beretning ikke er udtømmende, men ”highlights” fra året 

der er gået og sluttede med på bestyrelsens vegne, at sige tak til alle i SOS for et godt år.   

Der var ingen kommentarer til beretningen som derpå blev taget til efterretning.    

 



  

3.  Revideret regnskab for det forløbne år 

Kasserer Peter Gaardsdal gennemgik det omdelte og reviderede regnskab.. 

Indtægterne udgjorde i alt kr. 421.188,-  Udgifterne udgjorde i alt kr. 455.740,-  hvilket giver et underskud 

på kr. 34.552,- Foreningens egenkapital udgør herefter  kr. 52.191,- 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen . 

 

4.  Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år 

Kasserer Peter Gaardsdal gennemgik bestyrelsens omdelte budget for 2018. 

Indtægter forventes at udgøre i alt kr. 505.861,-   Udgifter forventes at udgøre i alt kr. 526.300,- hvilket 

indebærer et underskud på kr. 20.439,- 

Budgettet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen . 

 

5.  Bestyrelsens forslag til bankskifte  

Formanden annoncerede, at forslaget fra bestyrelsen trækkes tilbage, da det viser sig at bestyrelsen har 

været for hurtigt ude. Arbejdernes Landsbank forlanger for et skift hertil, at sætningen i vores  

Vedtægter § 6:   i økonomiske anliggender tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening  

 rettes som anført. Det viser sig imidlertid at, Kbh´s Kommune skal godkende foreningens vedtægts- 

ændringer - og denne godkendelse er endnu ikke fremskaffet. 

6.  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring i § 6:  I økonomiske anliggender tegnes foreningen af 

formanden og kassereren i forening. 

Formanden fortsatte med at sige, at også dette forslag jævnf.  udfaldet af pkt. 5 trækkes tilbage. 

Der blev under den efterfølgende debat ved behandling af punktet, fremsat et forslag fra salen om en 

indstilling til bestyrelse med følgende ordlyd: Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med forslaget og 

til at skifte bankforbindelse.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen 

7.  Behandling af indkomne forslag fremsendt til Bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens  

     afholdelse 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling.  

8.  Valg af kasserer for 2 år 

Bestyrelsen foreslog Peter Gaardsdal som blev genvalgt med applaus.  

 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

Niels Holt var villig til genvalg. Michael Mammen samt Jesper A. Pedersen ønskede ikke genvalg, hvorfor  

bestyrelsen i stedet foreslog Lise Brydenholt og Susan Karman. Alle blev valgt med applaus.  

10.  Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Kun Marianne Quist tilbød sig. Hun blev enstemmigt valgt. 

11. Valg af revisor og kritisk revisor 

Revisorfirmaet TT Revision genvalgtes som revisor og Bente Ørum fortsætter som kritisk revisor. 



12.  Eventuelt 

Et medlem rejste sig og foreslog forsamlingen, at man gav den siddende bestyrelse et stort applaus for godt 

udført arbejde i det forgangne år. Bestyrelse modtog herefter et bragende bifald fra salen. 

 

Sonny Andersen fik ordet og underholdt herefter forsamlingen (på sin sædvanlige, charmerende måde), 

idet han viste eksempler på og fortalte om en ny klubtrøje, bestyrelsen overvejer at få fremstillet. Design, 

kvalitet, priser og placering af logo mm, blev herefter debatteret. Den nye bestyrelse vil arbejde videre med 

opgaven.  

 

Formanden rettede herefter en stor tak til Michael og Jesper for deres indsats i bestyrelsen og overrakte 

hver især 2 flasker vin.  

Der var ikke yderligere til dagsorden og dirigenten samt formanden takkede for god ro og orden og hævede 

generalforsamlingen kl. 20.45 

 

Referat godkendt d. 08. april 2018 

 

 

 

                Jesper Asger Pedersen                                                                     Paul Ø. Sørensen 

                          Referent                                                                                            Dirigent 

 

 

 

 


