
~s Group Club l!I 
Referat af ordineer generalforsamling samt ekstra ordineer generalforsamling 
Torsdag den 09. marts 2017 kl 17:00 i Klubhuset Ved Diget 25, 2770 Kastrup. 

Dagsorden if~lge lovene: 

A. 
B. 
c. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
l. 
J. 

Valg af dirigent. 
Âbning af rnedet og godkendelse af indkaldelsen. 
Valg af medesekretzer og stemmeudvalg. 
Afleeggelse af beretning om klubbens virksomhed. 
Frernlœggelse af det reviderede regnskab 2016 for godkendelse. 
Fremleeggelse af det af bestyrelsen vedlagte budget 2017 for godkendelse. 
Fastseettelse af kontingent. 
Behandling af indkomne forslag. 
Valg if(l)lge lovene. 
Eventuelt. 

Til pun kt H foreligger der forslag vedrerende lovœndring til: 

§8 Sektioner 

Se nuveerende ordlyd og forslag til eendrtngen til œndring pâ bagsiden af indkaldelsen. 

Til punkt I: Pá valg er felgende: 

Formand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
2 st bestyrelsessuppleant 
Revisor 
2. revisorsuppleant 

Helle Hasenkam 
Jergen Christensen 
Jim Christiansen 
Poul Erik Serensen 
John Nielsen 
Poul Rasmussen 
Verny Falkeborg 

Modtager genvalg 
Modtager ikke genvalg 
Modtager genvalg 
Modtager genvalg 
Modtager ikke genvalg. 
Modtager genvalg 
Modtager genvalg 

Formanden Helle bed velkommen og gik herefter over til ferste punkt pá dagsordenen. 

A. Valg af dirigent. 
Fra bestyrelsens side blev Erik Hagen foresläet som dirigent. Forsamlingen havde ikke 
andre forslag og Erik var enstemmigt valgt til dirigent. 
Dirigenten takkende for valget og gik over til neeste pun kt. 



B. Âbning af rnedet og godkendelse af indkaldelsen. 
Helle ábnede rnedet og fortalte, at der desveerre var der sket en fejl, sa indkaldelsen i 
forste omgang ikke blev modtaget af alle. ® 

Erik spurgte, om der var nogle der var utilfredse, men der var enighed om, at det var ok, da 
det svarer til, at breve gar tabt i posten. 

Helle blev taget til náde O. 

Freddy Bregendahl spurgte, om vi kunne tillade os at afholde generalforsamlingen, hvis 
ikke alle havde modtaget indkaldelses til tiden? 

Der var en livlig debat om, vi kunne afholde generalforsamlingen nu. Mette fra bordtennis 
mente ikke der var nogle problemer. 

Poul R mente ikke, at vi kunne afholde den nu, da den ikke var lovlig indkaldt. 

Formanden foreslog, at man kunne afholde den ordinœre nu, og den ekstra pa et senere 
tidspunkt. 

Jergen fra bestyrelsen mente, at det var flertallet der var tilstede der kunne tage 
beslutningen, sa Bent foreslog, at vi lavede en vejledende afstemning, sa vi kunne komme 
videre. 

Klaus P forslog, at vi afholdt begge generealforsamlinger nu, da den var lovlig varslet. 

Der var flertal for, at vi kunne forseette og konklusionen blev, at alle var varselt i god tid, sa 
vi kunne afholde begge generalforsamlinger pa een gang. 

C. Valg af rnedesekreteer og stemmeudvalg. 
Susanne S blev valgt som rnedesekreteer. Stemmevalg var ikke nedvendigt. 

D. Aflél!ggelse af beretning om klubbens virksomhed. 
Formanden berettede, at det bedste der var sket siden sidst var, at der var lavet en 5 a rig 
kontakt med Michael i restauranten, sa bade SAS og Michael er nu tilfredse. 

Michael haret starre ansvar for vedligehold, f. eks det der bliver slidt af at han driver en 
forretning, sa SAS star kun for det nagelfaste. 

Der var nogle smáting med nogle toiletter der stadig er udestâende, bestyrelsen skai tage 
beslutning om der skai kebes 2 nye toiletter. 
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Formälet med den forpagteraftale vi har lavet med Michael er, at huset heist skai gä i sig 
selv, det skai ikke koste os penge, vi skai kunne seette penge til side, sä vi har til f eks nyt fyr 
etc, og ikke skai ud og lane, hvis der kommer starre vedlighold. 

Regnskabet er betydeligt bedre end sidste âr, dette skyldes bl.a. vi ikke har aflermet Jannie 
siden l. marts sidste ár, og at der bl. a er sparet meget pâ arrangementerne. Formälet var 
at skaffe et sterre overskud, sä der var lidt mere at dele ud til sektionerne, nâr âret er 
omme. 

Det har selvfelgelig haft nogle konsekvenser, da deter stort set Gitte og Helle der nu laver 
alt det som Jannie lavede for, opdateringer i SAP, mailboks der skai felges op pâ og meget 
and et. Det har dog hjulpet lidt, at sektionerne selv tager sig af pengene og trœk gär direkte 
pâ sektionernes egen bankkonto. 

Periodevis er der stadig meget travlt, f.eks. til [uletreesfest og lignende. 

Formanden mener ikke, at hun har givet mailboksen den oprnœrksornhed som hun burde, 
det har desv~rre medfert sene svar. 

Derfor er der nu oprettet en ny G-mail, og man overvejer at bruge den ne, sä fremover kan 
alle fra bestyrelsen der star for et arrangement, selv svare pâ mailen. 

Formanden berettede yderligere, at arrangementerne er en succes, folk er glade for dem 
og giver en del ros. © 

Der er bevilget tilskud igen i âr, men formanden fik vi ferst besked den 31. januar, pengene 
er dog ikke modtaget endnu, men det ferventes at de snart kommer. I âr vil der kun blive 
trukket ca 10% fra tilskuddet i forhold til sidste âr, men der er varslet, at der til neeste ár vil 
blive skâret kraftigt i tilskuddet. De har lovet, at der skulle komme besked om neeste ars 
tilskud lidt for, sä vi har mulighed for at tage action pá dette. 

STO vil gerne vide lidt mere om, hvilke arrangementer der er i de forskellige sektioner i det 
kommende âr, men formanden vil skrive ud til sektionerne ved dette. 

Der skai trzeffes beslutning om hvad vi ger, hvis vi ikke far tilskud, har vi sä ikke 
forpligtigelse med lnterscan? 

Det ferventes, at der ikke er tilskud ret mange ár end nu. 

Finn skytteklubben siger, at deres medlemmer meget gerne vil betale mere i kontingent, 
det de far i tilskud kan sä "bruges som fledeskum pâ kagen". 

Finn skytteklubben spurgte, at hvis vi ikke er ekonomisk forpligtet og ikke far tilskud, kan vi 
vel fa lidt fiere eksterne medlemmer, der sä ogsâ betaler kontingent? 
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Bent forstár de vanskeligheder der er, men deter sä godt det vi har i klubberne, at vi skai 
gere alt for at fortsœtte selvom der ikke er tilskud, hellere lidt mere i kontingent. 

Lise i SAS koret synes dog ikke, at det var nogen god ide, da de betaler meget i forvejen, 
formanden sagde, at det ogsâ kun var et forslag. 

Formanden sagde, at hvis vi ikke far tilskud fra SAS, skai vi til at tœnke pa en anden made, 
for at finde pengene. 

Der blev spurgt til, hvor mange med lem mer der var tilmeldt, der er 2019 SAS ansatte 
med lem mer og med externe erdet 2051, og sä er der 418 pensionister, samt lidt eksterne. 
Formanden kunne glad berette, at der er 10 nye tilmeldte i disse dage - Juhuuu, siger 
formanden © 

For at fa nye medlemmer bliver der sä vidt muligt, sendt besked til alle nyansatte 
vedrerende SAS klubben, sä de har mulighed for at tilmelde sig. 

E. Fremlëeggelse af det reviderede regnskab 2016 for godkendelse 
Gitte Thorius beklagede, at indkaldelsen var kommet for sent ud, og desveerre var det ogsâ 
det forkerte regnskab der var sendt ud, nyt blev fremsendt hurtig efter. 

Vi har sparet godt og fâet et peent resultat. Sektionerne kan se frem til, at der snart vil 
blive delt penge ud ©. 

l.encmkostnlngeme er neesten pa budget, dog lidt under, for da Jannie ikke er her mere, 
har vi ikke den lenomkostning. 

Der er afskrevet de sidste 85.000 kr som er estimeret, at Ternrnerrup er veerd, sä lige nu 
viser regnskabet ingen fiktive vœrdier. 

Af overskuddet ferventes, at der kan uddeles 300.000 kr til sektionerne, 50.000 kr 
henseettes til vedligeholdelse SAS Klub hus, og sä treenger Ternrnerup gevaldigt til nye 
vinduer, sä vi har fâet et overslag/tilbud pa 42.000 kr til udskriftning af dem. 

Resten ( ikke meget) overferes til driften til nseste ar {2017). 

Aktiverne er ganske peene, vi har en peen kassebeholdning stäende lige nu. Passiverne, der 
er afregnet ferielotteri i februar, og man se, at vi skylder 875.000 kr i SAS klubhus. 

Klub administration: De sterste poster er bestvrelsesrneder, generalforsamlinger, og 
sektionslederrneder. 

Der er foretages vedligehold, pa SAS klub hus Ved Diget, der er malet udenfor, baren er 
repareret, og der er hensat til de 2 toiletter, som tidligere nœvnt. 
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Udgifterne, bl.a huslejen er reduceret, da SAS klubben er flyttet ind i printerrummet og 
Michael har overtaget en starre del af forbruget efter l. maj, hvor SAS klubben ryddede 
konteret. 

Temmerupve]: Deter veesentlig nemmere regnskab efter at Michael har overtaget huset. 
Vi afholder forsikringer, der star lidt afregning for EL, og nogle srnâposter, det leber run dt 
nzermest i 0,00 kr 

Der er ikke givet sä meget til de enkelt arrangementer der har veeret afholdt, der var 
budgetteret lidt mere, men der er holdt lidt tilbage, da vi ikke vidste, om der kom tilskud i 
ar. 

Alle, pa neer en enkelt klub, har nu oprette deres egen konto, sä kontingentet overferes 
direkte dertil. 

Der var ingen spergsrnâl til regnskabet. 

F. Fremlceggelse af det af bestyrelsen vedlagte budget 2017 for godkendelse. 
Gitte Thorius fremlagde og berettede lidt om budgettet. Der er budgetteret med de 
300.000 kr som star pa forsiden af budgettet. 

Der er afsat lidt mere af overskuddet til de forskellige arrangementer. 

Ved Diget, er der et overskud, deter den ny aftale med Michael i restauranten, 
forpagtningsaftalen er nu pa 12 mäneder i stedet for 11 mäneder. 

Skift af forsikringsselskab har ogsâ givet en ganske god besparelse. 

Formanden mindede om, at lokalerne pa 1.sal kan bruges af alle sektioner, fra mandag til 
torsdag, hvis man keber dagens ret, kan man sä fa den til 50 kr og 20 kr for en almindelig 
fadel, dog skai man afgive en samlet bestilling som afleveres i restauranten og selv hente 
manden pa det aftalte tidspunkt. 

Lokalerne pa 1. sal kan bestilles gennem Michael. 

Freddy Bregendahl spurgte, om dette gzelder alle lokalerne, men nej, deter kun lokalerne 
pa 1. sal. 

Man skai selvfelgelig efterlade lokaler pzent efter brug. 

Michael har sä lokalerne fredag til sendag. 

Budgettet blev godkendt. 
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G. Fastséettelse af kontingent 
lngen eendrlngsforslag, kontingentet fortsœtter uœndret 

H. Behandling af indkomne forslag 
Forslaget til tekstzendrlng af §8 burde veere med pa sidste ars generalforsamling, men 
desvéerre kam det ikke med. 

Teksteendringen kan se pa bagsiden af indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Alle bestyrelsesmedlemmer skai veere medlem af SAS klubben, og betale kontingent. 

Eksterne kan godt med veere med i bestyrelsen i de forskellige sektioner, men alle 
bestyrelsesmedlemmer SKAL veere med i SAS klubben og betale kontingent. 

SAS klubbens kasserer skai altid have kopi klubbernes reviderede regnskaber, samt hvad 
der er af arrangementer, og bestyrelsens samrnenseetnlng, ellers erdet ikke muligt, at fa 
tilskud, dette er selvfelgellg kun for de aktive sektioner. De passive klubber far ikke tilskud, 
sä de skai ikke fremsende naget. Helle skriver ud til de forskellige sektioner. 

Der bliver spurgt, hvor mange sektioner der findes, der er ca. 19 aktive sektioner. 

Da der ikke var tilstrzekkeligt mange med lem mer pa den ordinœre generalforsamling til at 
gennemfere valg overgik man til den indkaldte ekstraordineere generalforsamling. 

Forslaget belv vedtaget med 27 for og 1 imod pa 

l. Valg if~lge lovene. 
F¢1gende var pa valg: 
Formand, Helle Hasenkam, modtager genvalg, Helle blev genvalgt 

Bestyrelsesmedlem, Jergen Christensen, enskede ikke ikke genvalg, 
Er der andre der vil stille op? NEJ, bestyrelsen har foresläet John Nielsen - han blev valgt. 

Bestyrelsesmedlem, Jim Christiansen, modtager genvalg, Jim blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem, Poul Erik Sorensen. modtager genvalg, Poul Erik blev genvalgt. 

2 st bestyrelsessuppleant, John Nielsen,¢nskede ikke ikke genvalg. 
Der blev spurgt om andre ville indtrzede, men der var ingen der enskede at ìndtrzede i 
bestyrelsen. 

Revisor, Poul Rasmussen, modtager genvalg, Poul blev genvalgt. 

2. revisorsuppleant, Verny Falkeborg, modtager genvalg, Verny blev genvalgt. 
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Det var Jergens sidste dag som bestyrelsemedlem, og Helle sagde STOR taktil Jergen og 
tak for godt samarbejde. Jergen fik stor klapsalve og en smuk buket blomster. 

Jergen takkede af og sagde tak for mange gode og dejlige ar og minder - det har vzeret en 
dejlig og sjov tid - vedmodig mentid til at takke af, sagde Jergen, 

J. Eventuelt. 
Formanden udneevnte árets SAS klubmedlem. 
Bestyrelsen ville gerne udneevne en der neerrnest bor hernede i SAS klubben og som altid 
hjzelper nár der er brug for det, bla. garderoben til [uletreesfesten. ARNO blev udnœvnt - 
stort tillykke til Arno, som ogsâ fik en smuk buket. 

Referat udfert efter notater pa dagen og klubbens bândoptager den 09. marts 2017 

Susanne Smith, referent 
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