
Sport og Spas (SOS)

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING vedr, sæsonen 2020

Tirsdag d. 13. april 2021 afholdtes ordinær generalforsamling via TEAMS med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Martin Hansen fra DOF samt Jesper A.
Pedersen.

2. Bestyrelsens beretning for 2020 til godkendelse.

3. Revideret regnskab for det forløbne år til godkendelsen.

4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag. (skal være indsendt til bestyrelsen senest 30. marts)

6. Valg af formand for 2 år.
Hans Christian Bærenholdt modtager genvalg.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for i år.
Lise Brydensholt modtager genvalg

Niels Holt modtager genvalg

Susan Kahraman modtager genvalg

8. Valg af 2 suppleanter for i år.
1. JesperA. Pedersen modtager genvalg
2. Vakant — interesserede bedes melde sig senest 30. marts

9. Valg af revisor og kritisk revisor
Revisor: TT revision modtager genvalg

Kritisk revisor: Bente Ørum modtager genvalg

10. Eventuelt

Forud for generalforsamlingen genvalgtes Sonny Andersen som Holddeltagerrepræsentant i

bestyrelsen jf. vedtægternes § 6.

Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til foreningens første møde på
internettet.
HC fortalte at DOF (Dansk Oplysnings Forbund) grundet forsamlingsforbuddet (Covid-19), har
tilbudt SOS, at de med deres erfaring, gerne vil bistå os med at gennemføre generalforsamlingen,
nu på en digital samarbejdsplatform.
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Ad 1. Martin Hansen (fra DOE) blev valgt til dirigent og Jesper A Pedersen som referent.
Martin takkede for valget og startede med at pointere “at i disse Corona-tider må en
fleksibel tolkning af reglerne være forventelig”. På den baggrund fik han de tilstede
værendes accept af, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig, selv
om vores vedtægter tilsiger, at denne skal være afholdt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelsen var udsendt d. 14. marts 2021, varslet mere end 4 uger før afholdelse.

Ad 2. Eormanden aflagde bestyrelsens årsberetning som blev godkendt uden bemærkninger.
Han omtalte, at det medio januar 2021 var lykkedes at få stablet et tilbud sammen til
medlemmerne om træning online, hjemme på stuegulvet under ledelse af Ann-Kirstin,
tirsdage kl. 15.00 -16.00.
I beretningen kom HC også ind på nogle af de udfordringer det har været for bestyrelsen at
afholde møder i denne tid. Endvidere at bestyrelsen arbejder på at arrangere sommer-
træning som vanligt, og at vi genoptager vores træningsprogram i sundhedshusene igen fra
august måned. Skulle dette lykkes og Covid-19 være under kontrol, forventer vi at afholde
en årsfest for medlemmerne i løbet af efteråret.

Ad 3. Regnskabet blev vist på skærmen og gennemgået af HC. Han konstaterede, at
kassebeholdningen pt. udviser mere end kr. 300.000, -. Dette skyldes bl.a. ubetalte
regninger samt div. tilskud fra kommunen. Om nogle af disse tilskud skal tilbagebetales på
et senere tidspunkt vides ikke, hvorfor vi indtil videre, ikke vil disponere over disse midler.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Budget for den kommende sæson blev vist på skærmen og gennemgået af HC. Samfundet
befinder sig i en vanskelig tid og det svært at lave et ordentligt budget, da der pt. er så
mange ukendte faktorer. På den baggrund anbefalede vores kritiske revisor, at
generalforsamlingen godkendte budgettet med en bemærkning om “at butikken skal køre”
og “dette sker med de forbehold en Corona-usikkerhed må medføre, såsom nedlukning /
restriktioner”. Kontingentet forbliver uændret i den kommende sæson.
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 5. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Ad 6. Eormand Hans Christian Bærenholdt blev genvalgt med applaus.

Ad 7. Siddende bestyrelsesmedlemmer Lise Brydensholt, Niels Holt samt Susan Kahraman blev
alle genvalgt med applaus.

Ad 8. Nuværende suppleant Jesper A. Pedersen blev genvalgt med applaus.
Jens Zimmer Christensen tilbød sig og blev valgt som ny suppleant med applaus.

Ad 9. Registret revisionsselskab TT-revision blev genvalgt.
Nuværende kritisk revisor Bente Ørum blev genvalgt med applaus.

Ad 1O.Dorthe oplyste, at der hver torsdag kl.16.00 er træning i fælledparken. Alle medlemmer er
velkomne og træningen er gratis.
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Da der ikke var flere som ønskede ordet lukkede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden.

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede deltagerne for deres fremmøde
og ikke mindst Martin Hansen, som så fint havde ledt os igennem de digitale udfordringer
undervejs.

I generalforsamlingen foran skærmene deltog 15 medlemmer samt Martin Hansen fra DOF.
Generalforsamlingen gik i gang kl. 19.15 og sluttede kl. 20.10

Referent: Jesper Asger Pedersen

Referat godkendt d. 16. april 2021
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Dirigent: Martin Hansen (DOF) 1ormanc Hans Christian Bærenholdt
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