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VRK generalforsamling den 20. februar 2002 kl. 19-22, DGI-byen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. a. valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 4.
7. b. valg af 1 eller 2 suppleanter.
8. a. valg af 1 revisorer.
8. b. valg af 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Ca. 40 fremmødte
1. Valg af dirigent og referent.
Morten Duedahl valgt som dirigent. Louise Svendsen valgt som referent.
Indkaldelse konstateret lovlig.
2. Bestyrelsens beretning:
Der er nedsat 3 forretningsudvalg, dvs. muligt med hurtige beslutninger for afd. Bestyrelsen
endvidere frigjort til ikke kun at arbejde med påtrængende spørgsmål, men også langsigtet.
Fokus i næste år: Hvorledes at få nye aktiviteter op stå? Sørge for at alle kan finde den
rette forretningsgang
RoadRunners det nye skud - workshops, ugentlig træning, tøsetræning, Berlintræning og
indendørstræning i vintersæsonen samt foredrag.
Motion/tirsdagstræning. Mange besøgende på den ugentlige undervisningsdag.
Informationsmøder for nye medlemmer overtaget af struktur med introhold og organiseret
niveaudeling af eleverne. Udvekslingsweekend med ORK. Løbende rekruttering af nye
instruktører. Ture, orienteringsløb, adhoc arr. mv.
VRK stod sammen med Tivoli for FNS. Desuden deltog VRK ved bilfrisøndag.
Hockey haft et godt år. Arbejdet på at finde et bedre navn – afventes til rette sponsor
findes. Junior 18 blev for første gang Danmarks Mestre. 1. Herreholdet fik en 4. plads i
herrerækken. 2. Herrehold fik ny træner. Pige 2. klarede sig også godt. Pige 1 vandt DM
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såvel som EM - flot!
Speed mange flotte resultater indendørs såvel som udendørs – mange medaljer hentet
hjem til klubben bl.a. den mest vindende klub til DM. Også gode resultater på landsholdet
ved internationale stævner. Nyt speedudvalg nedsat.
Fremtiden: Frivillige skal have noget ud af det og der ønskes aktive medlemmer, der både
vil have træning men også vil give noget igen som frivillige. Medlemsadministrationen vil
fremover klares af externe kræfter. Forretningsudvalg og bestyrelse skal tænke mere
langsigtet, så der laves langsigtet budgetplanlægning og der tænkes visionært om, hvad
man gerne vil have i fremtiden. Flere aktiviteter på tværs af afd., der kan samle klubben.
Flere haltider i år end tidligere, noget vi må arbejde på at oprtetholde. Hockey mistede
deres indendørsbane, der arbejdes på at finde en ny. Der arbejdes på en rigtig løbe/speed
udendørsbane. Klubhus arbejdes der på – meld dig gerne som aktiv.
Beretningen godkendt.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Bemærk at kursusaktiviteter og tilskud hertil er posteret særskilt.
Kontorartikler er bl.a. inkl. køb af printer til kassereren.
Leje af fabrik til Hockey – efterslæb mht. betaling. Intet nyt.
Bøder til Hockey fra 1998-2000 grundet manglende kryds i ark i forbindelse med kampe.
Der er forsøgt forhandlet med DRU desangående, men forgæves. Licenser også gamle
efterslæb.
Spørgsmål til RoadRunners og deres målsætning, samt hvorvidt antallet af speedere er
øget. Der er kommet ca 50 RoadRunners, hvor af en del er knyttet til speedafd.
Ingen indtægter i forbindelse med speed sponsorkontrakter; aftalerne alene knyttet til
enkeltpersonerne.
Regnskabet er godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent.
Forslag: Kontingentsatser inkl. familiemedlemskab bibeholdes uændrede. Opkrævning
bliver fremover mere fleksibel, således at man betaler 12 måneder frem ved
indmeldelse/betaling, uanset hvornår på året man indmeldes i klubben. Hockeyspillere kan
fortsat søge om at få deres kontingentbetaling delt i to rater. Hockey betaler fuldt kontingent
uanset usikkerhed om muligheden for fremtidig indendørstræning. Alle nuværende
medlemmer betaler pr. 01/01/02. Trænerne på alle klubbens hold skal være med til at
checke, at deltagere er medlemmer af klubben og har betalt kontingent. Det er fortsat ok at
komme til enkelte gratis prøvetimer.
Forslaget er vedtaget.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Forretningsudvalgene har råderet over øremærkede penge. Ellers kan de bevillige op til kr.
2000. Større udgifter skal ansøges om hos bestyrelsen.
Stævneindtægter kommer fra Hockey turnering (CC).
Motion og hurtigløb:
Alle kan søge om penge fra FUMS, hvis de har ideer – send skitse + budget til
fums@vrk.dk
Instruktørpleje: 12.000 – støtte til aktive i klubben herunder instruktører såvel som praktiske
udvalgs-grise. Penge afsat til bl.a. slidtage af udstyr og fede oplevelser. Økonomien vil ikke
kunne bære egentlig løn til instruktørerne. Der er dokumentation for hhv. de der er
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kontingentfrie (trænerkontrakter) og de der har fået ’slidtage tilskud’ (tirsdagstrænerne er
registret i forbindelse med deres tilsagn til undervisning i løbet af sæsonen).
Hockey:
Penge til Fabrikken afsat for at forøge chancerne for at få haltider til næste
indendørssæson.
Administration:
Kørsel justeres, da posteringen fremover ser anderledes ud. Tidl. postering skyldes
kompensation til speedinstruktør for rejse Berlin-København sidste sæson.
7.a. valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 4. & 7.b. valg af 1 eller 2
suppleanter.
Forslag
Formand: Rune Søltoft (1 år)
Bestyrelse: Tonny Ottosen, Thomas Christensen, Per Jensen, Anne-Marie Svensson (1 år)
Suppleanter: Morten Duedahl (1 år), Peter Røder (1 år),
Alle er valgt.
8.a. valg af 1 revisor.
Anette Hansen valgt.
8.b. valg af 1 revisorsuppleant.
Anders Helbo valgt.
6. Behandling af indkomne forslag. (Udsat til behandling umiddelbart inden
eventuelt)
Udnævnelse af Ruben Kopp Pedersen som æresmedlem af VRK som tak for den store
indsats - giver æren og kontingentfrihed. Tillykke J
9. Eventuelt.
DRU laver ikke et broløb over Øresundsbroen grundet manglende ressourcer.
Opfordring til at komme og heppe, hjælpe samt stille op til CSC den 9/3/02. Hvis du vil
hjælpe send en mail til Louise@vrk.dk
Vi mangler en god asfalt bane til Baltic Cup (rundstrækning 5-700 m. min. 6 m. bred samt
en bane på 2-4 km.) Send mail til Ludwig@vrk.dk
At lave hygge i forbindelse med løb – grill i forbindelse med Strandvejsløbet. Forslagsstiller:
Lars Jordt.
Rabataftaler til klubbens medlemmer – Kim Heinezen arbejder videre på sagen. Alle der vil
rekruttere potentielle rabatgivere, skal tage kontakt til bestyrelsen, inden de gør noget.
Forretningsudvalgsmedlemmer er udvalgte af bestyrelsen, de er ej på valg. Der er ikke
umiddelbart nogle begrænsninger for antal. (Der er tre udvalg: Administration, Hockey,
Motion & Speed)
Årets frivillige i VRK: Tak til Jørn Lund for det store arbejde som både tirsdagsinstruktør,
onsdagsinstruktør, workshop instruktør samt webmaster.
Tak for god ro og orden –
20.02.2002 /Louise Svendsen
Tilbage til menu

http://old-vrk.dk/info/generalforsamling_2002/Referat2002.htm

07-02-2011

