
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Sport og Spas (SOS) -

2020

Torsdag d. 08. oktober 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Hotel Maritime
Peder Skrams Gade 19, 1054 København med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. Bestyr. foreslår Poul Ø. Sørensen og Jesper A. Pedersen.
2. Bestyrelsens beretning for 2019 til godkendelse.
3. Revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag. Skal være indsendt til bestyrelsen senest 24. september.
6. Valg af kasserer for 2 år. Peter Gaardsdal ønsker ikke genvalg
7. Valg at øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Niels Holt, Lise Brydensholt og Susan

Kahraman modtager alle genvalg.

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Jesper A. Pedersen modtager genvalg. Marianne Quist
ønsker ikke genvalg.

9. Valg at revisor og kritisk revisor. Revisor: TT revision. Kritisk revisor: Bente Ørum
modtager genvalg.

10. Eventuelt.

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

Formanden bød velkommen til foreningens ordinære generalforsamling.

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Poul Ø. Sørensen og Jesper A. Pedersen blev valgt til henholdsvis dirigent og referent. Herefter
konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, indvarslet og dermed
beslutningsdygtig jf. vedtægternes § 4. Dirigenten bad endvidere forsamlingen bekræfte
generalforsamlingens lovlighed trods det sene tidspunkt på året (Covid-19).

Ad 2. Bestyrelsens beretning for 2019
Formanden aflagde årsberetning som blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Revideret regnskab for det forløbne år
Kassereren gennemgik årsregnskabet for 2019 (omdelt) som blev enstemmigt godkendt.
Der blev fra de fremmødte medlemmer udtrykt stor ros og tilfredshed med, at bestyrelsen siden
sidste generalforsamling, nu har fået styr på økonomien og dermed skabt et “økonomisk
spille rum”.

Ad 4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
Kassereren gennemgik budgettet for 2020 (omdelt). Det blev præciseret at det er et “budget med
forbehold for den usikkerhed Covid-19 måtte bibringe”. På den baggrund blev budgettet
enstemmigt godkendt.
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Ad 5. Behandling af indkomne forslag.

Bente Ørum havde rettidigt fremsendt følgende forslag til behandling på generalforsamlingen:
Til § 6 i vedtægterne tilføjes:

Bestyrelsen modtager ikke honorar for arbejdet. Bestyrelsen kan beslutte, at et,
flere, eller alle medlemmerfritages for betaling til et el/er flere hold.

Forslagsstiller motiverede forslaget og mener, at det er en rimelig kompensation for det store
arbejde bestyrelsen udfører.
Forslaget blev sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt.

Ad 6. Valg af kasserer for 2 år
Valget afstedkom en del diskussion da der ikke var nogle kandidater til posten. Ingen ny kasserer
blev valgt, men det blev besluttet at formanden indtil næste generalforsamling også vil varetage
denne funktion. Endvidere at Sonny Andersen fra bestyrelsen, sammen med formanden, indtil
videre vil være underskriftberettiget overfor banken.
Sonny Andersen bad om ordet og takkede på medlemmernes/bestyrelses vegne Peter Gaardsdal
for sit mangeårige arbejde som kasserer i foreningen. Han har udført et stort arbejde og gjort en
fin indsats. Peter modtog vingave fra SOS og takkede.

Ad 7. Valg af Øvrige bestyrelsesmedlemmerfor 1 år
Som bestyrelsesmedlemmer blev Niels Holt, Lise Brydensholt samt Susan Kahraman alle genvalgt
med applaus.

Ad 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år

Som suppleant blev Jesper A. Pedersen genvalgt med applaus. Der var ingen kandidater til den
ledige post som suppleant som derfor står vakant.

Ad 9. Valg af revisor og kritisk revisor
Registreret revisionsselskab TT revision blev genvalgt. Som kritisk revisor blev Bente Ørum
genvalgt med applaus

Ad 10. Eventuelt

Formanden tog ordet og aflagde beretning for perioden, hvor foreningen nedlukkede sine
aktiviteter i marts indtil dd. Bestyrelsen har løbende afholdt møder og diskuteret den aktuelle
situation. Har også deltaget i Hygiejne-kursus i Sundhedshusene.

Den afgående kasserer Peter Gaardsdal bad om ordet og takkede for mange gode år i SOS og det
gode kammeratskab han har mødt i vores forening. Udtrykte endvidere glæde over sit virke i
bestyrelsen som han vil komme til at savne fremover.

På opfordring fra forsamlingen, blev det besluttet at bestyrelsen skal udarbejde og fremsende en
anmodning til Københavns Kommune, om hurtigst muligt, at genåbne Sundhedshusene i
København. Vores begrundelse skal være: Vi har en tro på, at det er livsvigtigt for ældre mennesker
med motion og social kontakt og mener det nu vil være muligt) at genoptage træningen ved
forsvarlig hensyntagen til hinanden - trods Covid-19.
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Der var ikke yderligere til punktet.

Dirigenten takkede de tilstedeværende for god ro og orden og hævede generalforsamlingen

kl. 20.10.

Til generalforsamlingen var mødt 16 medlemmer — ingen instruktører var til stede.

Referent: Jesper A. Pedersen

Referat godkendt d. 15. oktober 2020

Dirigent: Paul Ø. Søre en Forpiand: Hans Christian Bærenholdt
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