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          REFERAT FRA SENIOR ÅRSMØDE D. 6 FEBRUAR 2017  

 

REFERAT AF SENIORÅRSMØDE 6. FEBRUAR 2017  

 

SSB Senior Sport - Seniorsporet er på (ca. 200 medlemmer), som er en  

del af SSB - en frivillig Idrætsforening med rødder på Vesterbro (med  

2200 medlemmer).  

 

ANTAL FREMMØDTE_ 35-40 medlemmer + Seniorbestyrelsen (Elsa Kristiansen,  

Grete Helmer, Tove Jensen, Afbud fra Helle Møller Nielsen) + Peter Gorm  

(formandskabet), Anne-Lise (sporleder senior), Mads Lindboe  

(foreningsmedarbejder)_  

 

_VALG AF DIRIGENT:__ Anne-Lise Jørgensen_  

 

_VALG AF REFERENT:__ foreningsmedarbejder Mads Lindboe_  

 

Elsa bød forsamlingen velkommen og skitserede årsmødets dagsorden,  

planlægning og forløb.  

 

DAGSORDEN:  

 

     * Årsregnskab - fremlagt af Peter Gorm  

     * Foreningsdiagram - fremlagt af Peter Gorm  

     * Beretning fra seniorbestyrelsen - fremlagt af Elsa Kristiansen  

     * Valg  

 

AD.1. ÅRSREGNSKAB V. PETER GORM + LØBENDE SPØRGSMÅL DERTIL  

 

Peter fremlagde den del af SSB's driftsregnskab/driftsbudget der  

specifikt handler om Seniorafdelingen/seniorsporet som i regnskabet  

figurerer i 7 emner:  

 

     * Kontingenter  

     * Materiel  

     * Kurser  

     * Arrangementer  

     * Omkostningsgodtgørelse  

     * Automat kaffe  

     * Møder, gaver m.m.  

 

 og konkludere at der er et overskud på ca. 90.000 kr.  

 

Derefter var der en specifik gennemgang af regnskab for de modtagne  



tilskud som tildeles SSB efter Servicelovens § 79.  

 

§ 79 regnskabet figurerer i 3 emner:  

 

     * Personaleudgifter  

     * Ejendomsudgifter  

     * Aktivitetsudgifter  

 

Der var til begge regnskaber en stor interesse og spørgelyst fra  

seniorerne, som gerne ville have uddybet, hvad de enkelte poster mere  

konkret indeholdt.  

 

Mange typer af spørgsmål fra salen for at søge at få forklaring og  

opklaring omkring "standarden" af den vare, det idrætstilbud, der  

gives, leveres og kan købes i SSB SeniorSport.  

 

Efter gennemgang Indtægter og udgifter kan der konkluderes, at der er  

et mindre overskud på 25.000 kr. som er seniorafdelingens bidrag til  

det fælles drift budget for SSB.  

 

En gruppe af seniorerne føler sig ikke hørt og imødekommet med hensyn  

til det, som de synes er "fejl og mangler" ved Idrætsfabrikken og SSB.  

Hvilket kommer til udtryk som irritation, utilfredshed og mistillid til  

ledelsen af foreningen og driften på Idrætsfabrikken blandt en gruppe  

af seniorerne. Det kom også frem i løbet af debatten, at andre er  

glade og tilfredse for tilbuddet på Seniorsporet og SSB som  

Idrætsforening.  

 

_Spørgsmål/kommentarer fra medlemmer: _  

 

     * Diskussion om brug af leje af lokalerne hen over sommeren.  

     * Forslag om at Idrætsfabrikken og SSB fremover kan indgå en  

særaftale om lejepriserne hen over sommeren. Således SSB kan tilbyde  

flere timer til SSB seniorafdelingen hvis sådan en aftale kan indgås.  

     * Efterspørgsel på oversigt over indkøb af materialer, som fremover  

vil kunne give et overblik over hvilke materialer og hvornår de blev  

købt ind.  

     * Ønske om en uddybende gennemgang af budgettet. Beslutning om at  

stemme til generalforsamlingen om hvorvidt seniorregnskabet skal uddybes  

fremover.  

     * Spørgsmål om reparationer af fitness udstyr. Peter forklarer at  

det er Idrætsfabrikken der skal bevillige penge til reparationer.  

     * Beslutning om at Anne-Lise går videre til DGI-byen med spørgsmål  

om indkøb af materialer til svømmeaktiviteterne.  

     * Spørgsmål om man kunne foretage en ændring således, at  

seniorudvalget altid har en repræsentant siddende i formandskabet? Det  



kræver en ændring i vedtægterne svarer Peter.  

 

AD. 2 FORENINGSDIAGRAM OG FORENINGSSTRUKTUR  

 

Gennemgang af SSB's organisationsdiagram v. Peter Gorm.  

 

BAGGRUND:  

 

Der har igennem længere tid været uklarhed omkring kompetencer og  

kommunikationsveje for og i seniorbestyrelsen - som før december 2014  

organisationsmæssigt sorterede lige under foreningsmedarbejderen, som  

dengang også var sporleder for Senior Sport.  

 

Navnet _bestyrelse_ angiver at man styrer, forvalter administrer noget i  

forening - og med senior foran kunne det angive og opfattes "som om" at  

opgaven var at administrere seniorsporet, men det er ikke den rolle og  

opgave, som seniorbestyrelsen har og har haft. Derfor stiller SSB  

formandskab forslag om at seniorbestyrelsen skifter navn til  

seniorudvalget - og i organisationsdiagrammet placeres som et udvalg i  

seniorsporet - Senior Sport.  

 

FORSLAG FRA FORMANDSKABET:  

 

Ændring i navn, således seniorbestyrelsen fremover hedder  

seniorudvalget. Arbejdsopgaverne er stadig de samme, som altså er  

ansvar for planlægning af sociale arrangementer, søgning af ekstra  

 

fonde mv.Seniorudvalget består stadig af 4-6 personer valgt på  

afdelingens årsmøde. Alle medlemmer vælges for et år ad gangen.  

 

Elsa Kristiansen fra seniorbestyrelsen var _ikke_ glad for  

formandskabets forslag, som hun havde modtaget i weekenden. Elsa og  

seniorbestyrelsen følte at de var reduceret til en ubetydelig gruppe  

med dette forslag.  

 

Elsa fremlagde det ønske, at en arbejdsgruppe kunne få tid til at  

formulere et oplæg - et kommissorium for en seniorbestyrelse eller  

seniorudvalg.  

 

Efter en kort debat blev det foreslået og vedtaget at gå videre til  

seniorbestyrelsens beretning… - (Se næste punkt) - Det blev  

umiddelbart HEREFTER VEDTAGET AT AFHOLDE ET ”STRUKTURMØDE” FOR  

SENIORSPORET MANDAG D. 20/2-2017 FRA KL.14-16 I PRODUKTION 2, 1. SAL PÅ  

IDRÆTSFABRIKKEN.   

 

AD. 3. ÅRSBERETNING FRA BESTYRELSEN V. ELSA  



 

     * Der er blevet afholdt 6-10 bestyrelsesmøder i 2016.  

     * Gennemgang af årets arrangementer (fester, udflugter, ture, møder  

mv.)  

     * Forklaring om at der samtidig er blevet søgt fonde/legater.  

     * Stor tak til alle de frivillige hænder der har hjulpet til i løbet  

af året.  

     * Seniorbestyrelsen siger tak for denne gang og fratræder per. dags  

dato og åbner op for muligheden, at et nyt seniorudvalg/bestyrelse kan  

opstilles efter valg.  

 

Der blev klappet - som stor tak - for seniorbestyrelsens arbejde og  

deres afholdte sociale arrangementer i årets løb.  

 

_Yderligere kommentarer:_  

 

Seniorbestyrelsen har modtaget gentagne klager over  

rengøringsstandarden på Idrætsfabrikken fra medlemmer på SSB  

SeniorSport. Fotos er vedlagt klagerne.  

 

Seniorsporleder går videre med disse klager til respektive "organer" i  

foreningen og Idrætsfabrikkens daglige ledelse.  

 

AD. 4. VALG TIL SENIOR SPORT  

 

Forslag om at seniorgruppen udarbejder et forslag til den kommende  

struktur. Fremlægges til generalforsamlingen d. 10 marts 2017.  

 

Forslag om, at der indkaldes til et strukturmøde d. 20 februar 2017.  

Til mødet skal der snakkes struktur på Senior Sport, opgave,  

kompetence, kommunikation og samarbejde. Foreningsmedarbejder Mads  

Lindboe + sporleder Anne-Lise indkalder til mødet.  

 

Mvh  

 

Mads Lindboe, foreningsmedarbejder SSB 


