
Generalforsamling 29. Januar 2015 
 
Aftenens program: 
 
18-19: Velkomst + spisning 
18-19: Uddeling af pokaler og diplomer 
19.00 – 20.45: Svømmehallen er åben 
                         Generalforsamling 
20.45 – 21.00: Svømmehallen lukker 
                         Generalforsamling slutter 
21.00:               Farvel og tak.  
 
 
Der blev uddelt et meget stort antal guld, sølv og broncenåle. 
 
Årets præstation (motiveret af Morten Blumensaat): Line Damsgaard Andersen for det danske 
ungdomsmesterskab i højdespring med PR under særdeles vanskelige vejrforhold. 
 
Årets ungdomsmedlem (motivert af Per Fløjgaard): Gustav Graff Esbensen. 
 
Årets fund (motiveret af Søren Munch): William Winkler for sit gennembrud til den danske 
ungdomselite i højdespring. 
 
Årets SAK 77 medlem (motiveret af Søren Munch): Dorthe Østergaard for en imponerende indsats i 
klubben på rigtig mange forskellige områder. 
 
En gave og stor tak til Gert Toft, som efter mange års indsats har valgt at holde en pause som træner. 
 
Sten Kaar Rasmussen fra SparNord overrakte en check på kr. 32.000 fra SparNord-fonden til 
talentarbejdet i SAK 77. 
 
Dagsorden.. 
 
1. Valg af dirigent 
2. Sportslig beretning 
3. Aktivitetsberetninger 
4. Økonomisk beretning 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til ledelse 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt  
 
 
Ad. 1 
Bo Transbøl blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. 
 
Ad. 2 
Formand Morten Blumensaat aflagde beretning. 
 
2014 var året, hvor vi: 
- fik masser af nye ungdomsmedlemmer 



- Mistede mange ungdomsmedlemmer 
- Havde det største antal trænere i klubbens historie 
- Havde den største økonomiske indtægt i klubbens historie 
- Havde den største antal starter til stævner i flere år 
- Vandt danske mesterskaber 
- Afholdt to store arrangementer med i alt mere end 9.000 deltagere 
- Havde en solid økonomi, som sikrer vores aktivitetsniveau 
- Afholdte 1080 timers træning for vore aktive 
 
 
2015 bliver året, hvor vi 

- Har brug for at mange flere involverer sig i klubbens daglige arbejde 
- Får brug for alle de kompetencer og hjælpende hænder, som de aktives forældre sidder inde med 
- Skal have løst en række konkrete opgaver i årets løb 
- Skal have forøget indtægterne i takt med udgifterne 
 
Klubbens styrke lige nu 
- Alle vores fantastiske aktive 
- Alle vore dygtige og engagerede trænere 
- Alle dem som vil give en hånd med 
 
Klubbens svagheder 
- At vi er for få til at løfte opgaverne 
- At vi taber mange og ikke får dem samlet op igen 
 
Vi står overfor en række udfordringer, da vi har nået et aktivitets- og resultatniveau, som kræver at 
langt flere engagerer sig 
 
Flere aktive har vist, at man godt kan involvere sig i klubbens arbejde samtidig med man selv er 
aktiv. 
 
Sportschef Søren Munch gjorde rede for en række arrangementer, som klubben vil være involveret i i 
løbet af 2015. 
 
• Skole-OL. Der afvikles indledende stævne i Silkeborg den 20. Maj 
• Vestdanske mesterskaber i Cross den 28. Marts 
• Fire piger fra klubben er startet på DAF’s eventlederuddannelse. Karen og Sonja har planer om at 
lave et ”Celebraty-atletikstævne”, og Anne-Sofie og Emilie P. har planer om et velgørenhedsløb. 
Desuden laver Karen en video om hvordan det er at gå til atletik. 
• Almindsø-stafetten . Præsentation ved Bo Transbøl. Teamet bag AS fortsætter dog med den 
ændring at Per Mortensen træder ud og erstattes af Karen Toft. Det er teamets ambitiøse mål, at AS 
skal skabe et overskud på 300.000 kr i 2015. 
• Motorvejsløb 2016. Erik Terkelsen redegjorde for klubbens engagement i Søhøjlandets 
Motorvejløb, som endte med at give et overskud til SAK 77 på 80.000 kr. Klubben har sagt ja til også 
at indgå i arrangementet i forbindelse med åbningen af den sidste del af motorvejsstrækningen 
gennem Silkeborg i 2016. Her håber man på 20.000 deltagere til et to-dages event. 
 
 
Ad. 4 
 



Kasserer Erik Thestrup aflagde den økonomiske beretning. 
 
Årets indtægter 873.706 
Årets udgifter 798.078 
Årets overskud 75.078 
 
Ad. 5 
Ingen indkomne forslag 
 
Ad. 6 
Bestyrelsen består for nuværende af  
Morten Blumensaat 
Philip Dahl 
Ole Gadegaard 
Erik Terkelsen 
Erik Thestrup 
Bo Frankø 
Thomas Krejbjerg 
 
De tre sidstnævnte er på valg og villige til genvalg. 
De bliver alle tre genvalgt. 
 
Ad. 7 
Elisabeth Sloth Munch genvalgt som revisor 
Søren Damsgaard Andersen nyvalgt som revisor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


