
Ordinær generalforsamling i SOS – 16. marts 2016 

Forebyggelsescenter Østerbro, Randersgade 60, 2100 København Ø 
 

Referat 

Tilstede: 23 medlemmer og 4 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 11. februar) og beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Formand Helge Hansen aflagde beretning: 

 Alle Østerbrohold har været forvist til Sølund pga. etablering af det nye 

sundhedshus/forebyggelses-center. Det har både været godt og kedeligt; godt, fordi 

alternativet havde betydet, at der ikke havde været træningsmuligheder for halvdelen af 

vores medlemmer, og kedeligt, fordi lokalerne var små, parkeringsforholdene dårlige, men 

bøderne store. Ryesgade var mørk og kold. For mit eget vedkommende vil jeg gerne 

indrømme, at motivationen fes ud af kroppen på vej til træning. Så farvel til Sølund og tak til 

de medlemmer, som holdt ud, indtil vi kunne flytte tilbage til Østerbro. Vi regner ikke med, at 

forvisningen har kostet medlemmer; vi er stadigvæk omkring 140, men vores trænere har 

måttet leve med en lavere mødeprocent. 

 Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling ét nyt medlem og to nye suppleanter. 

 Vi har måttet nedlægge et hold på Nørrebro pga. for få deltagere, og det andet Nørrebrohold 

er i farezonen. Vi har talt med forebyggelsescenter om årsagen til en ringe tilslutning til SOS, 

og emner som dårligere økonomi, religion/kultur og dårlig integration har været nævnt. 

Kommentarer fra ”salen” 

Anne Marie – foreslog at få journalistisk omtale; blade, lokal tv.. 

Gita – foreslog annonce i Nørrebrobladet, og at der er konkurrence fra Hjerteforeningens hold, der 

 kan træne for 100 kr. om måneden. 

Peter – Det kan skyldes, at der ikke mere er maskiner. 

Christian – foreslog at prøve at få Østerbro-borgere til at træne på Nørrebro. 

Lykke – foreslog at nogle kom med fly´ere til ”motion på recept”-hold og fortale om SOS 

Sonny – fortalte, at han havde været rundt og tilbudt gratis prøvetimer. 

Marianne – kunne tænke sig at Østerbro-kulturen, hvor motionstræneren deltog med deltageren/ 

   Del7ltagerne til prøvetime. 

Peggy – foreslog at invitere centrenes motionsansvarlige til en info-aften 

 Trænerlønnen for en sæson udgør ca. 10000 kr., så der er grænser for, hvor længe vi kan 

holde liv i et hold med for få deltagere. Det gælder også for Fit For Fight og Powerholdet på 

Østerbro, så hvis nogen af deltagerne i aften føler trang til at veje og fylde mindre, bør I tænke 

på mulighederne for alternativ træning og motion på de to hold. 

Kommentarer fra ”salen”. 

Lise – spurgte til, hvad man lavede på powerhold.  

Niels – det er træning, som får pulsen op – det kan eksempelvis være cirkeltræning og boldspil. 

Gita – fortalte om Fir For Fight, om sine tabte 17 kilo og nødvendige køb af nyt tøj. 



 Fremtid: For et par år siden havde vi et hold i en svømmehal med vandaktiviteter. Vi mistede 

banerne for nogle år siden. Vi har søgt kommunen om at kunne disponere over et par baner 

igen. Det afgøres til juni, om vi får dem. 

 Jeg har fået en føler fra Forebyggelsescenter Amager, der følger med i, hvad vi går og laver her 

på Østerbro. De vil gerne vide, om vi kunne tænke os at starte et nyt hold op på Amager. Jeg 

har sagt til dem, at hvis de kan skaffe tid og deltagere, skal vi nok skaffe trænere. 

 Sonny er i gang med at undersøge, om der er basis for at starte et fredagshold på Vesterbro. 

Sluttelig fortalte Helge, at han stopper som formand næste år. Han lagde ud med, at han syntes, man 

skulle tænke over, om man ikke havde en formandsdrøm, så var chancen der. 

Bestyrelsens/formandens beretning blev godkendt. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse 

Kasserer Peter Gaardsdal gennemgik det reviderede regnskab. 

Foreningen har haft en samlet indtægt på kr. 380.849 og udgifter på kr. 387.368, hvilket 

giver et underskud på kr. 6.519. Foreningen har herefter en egenkapital på kr.31.284 jvf. 

side 11 og 10 – uddelt kopi fra revisionsårsrapporten. 

Kommentarer fra ”salen” 

Gita – foreslog, at næste gang der skal købes trøjer, skal det ikke være bomuld, men af polyester. 

Regnskabet blev godkendt. 
 

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

HC Bærenholdt gennemgik budgettet for 2016, der viser indtægter på kr. 403.200 og 

udgifter på kr. 397.600. Dette vil indebære et overskud på kr. 5.600.  

Budgettet blev godkendt. 
 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af kasserer for 2 år 

Peter Gaardsdal blev genvalgt for en ny 2 årig periode. 
 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1 år + instruktørrepræsentant 

Stig Kring er stoppet pga. arbejde og Michael Mammen har overtaget posten. 

Michael Mammen, Niels Holt, Susan Kahraman og HC Bærenholdt var derfor på valg. 

Alle blev genvalgt. 

Christian Stampe er instruktørernes repræsentant det kommende år. 
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 

Jesper Pedersen er suppleant og blev genvalgt. 

Det forsøgtes forgæves at få én mere til at melde sig. 
 

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

Revisorfirmaet TT Revision genvalgtes som revisor, og Randi de Lemos genvalgtes som kritisk revisor. 
 

10. Eventuelt 

Lykke – bad bestyrelsen overveje at starte et tidligt sommerhold – evt. tirsdag 16.30 på Østerbro 

Gita og Lykke – ønske om et torsdagshold og Lise  –  ønske om hold med øvelser på gulv.  
 

Formanden og dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden. 

 

Referent: HC Bærenholdt Referatet godkendt den 18. marts 2016 Dirigent: Paul Ø. Sørensen 


