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Oplæg om formandskabet fra Morten Duedahl
Man overtaget topposten i en super klub med god ledelse, god økonomi, super medlemmer og mange
dygtige og ihærdige aktive - og så skal man gøre noget som er endnu bedre og som gør en virkelig
forskel.
Jeg har været medlem af VRK længe - længere end de fleste - og jeg har været aktiv i ledelsen mere
eller mindre fra starten af mit medlemskab. Så jeg har et godt kendskab til vores klub og dens
ledelse. Derfor tillader jeg mig at prøve at opsætte mål for VRK, som jeg finder vil gøre VRK til en
endnu bedre klub.
Nogle forhold som er værd at have in mente:
· VRK er Danmarks største klub måske Europas største klub, verdens??
· VRK er antageligt klubben i Danmark med den bedste økonomi - vi har råd til at satse stort og
vinde stort
· VRK er nok også den klub med størst udskiftning af medlemmer fra år til år
· VRKs mange aktive på alle fronter er det største aktiv VRK besidder
· VRK har den største gruppe af motionister i forhold til andre klubber og i forhold til
medlemsskaren
· VRK har nogle af de hurtigste speedere i Danmark
· vrk.dk er et helt unikt samlingssted - dette skal styrkes og videre udvikles - heldigvis har vi en
masse fantastiske web-mastere
· VRKs hockey hold gør sig gældende både i Danmark og Europa
· VRK underviser og videre udvikler flere rulleskøjteløbere end nogen anden klub i Danmark - og
det gælder på alle niveauer (fra bambi til Oliver)
Samlet set er VRK en utrolig stærk klub med fantastisk mange muligheder. En klub som jeg er stolt
af og ser frem til at skulle være medlem af mange år endnu.
Mit mål er at få endnu flere til at rulle endnu bedre, længere, hurtigere, hyggeligere og sjovere - og
VRK skal skabe rammerne for at klubbens medlemmer opnår hvad de ønsker med deres rulle-skøjte
løb.
Hvis I vælger mig som formand, vælger I også en politik, som jeg her vil gennemgå - jeg beder alle
om se bort fra rækkefølgen - her er ingen prioritering.
Jeg mener at klubben skal kaste sig ud i en proces med bla. disse emner: · Det skal være endnu
sjovere at være aktiv i VRK - der skal laves flere arrangementer for de aktive og skaffes bedre
forhold. Ideer skal komme fra de aktive selv, de kender trods alt deres egne behov bedst.
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Mulighederne skal skabes af bestyrelsen og forretningsudvalgene. Dette punkt hænger tæt sammen
med:
· Der skal have etableres en endnu større og bedre gruppe af aktive. Rekruttering i alle udvalg er en
opgave, som skal have højeste prioritet. Denne opgave skal lægges ud til alle udvalg og aktive måske skal hver aktiv skaffe mindst en ny aktiv. Her står vi overfor en meget stor udfordring, som
skal være med til at sikre klubben i fremtiden.
· VRK skal have en tydeligere linie i ledelsen, der skal etableres tætte forbindelser mellem
bestyrelsen, de forskellige forretningsudvalg og der skal skabes mere samarbejde. Udvalgene driver
værket i VRK! Det er vigtigt, at bestyrelsen støtter alle udvalg bedst/mest muligt. Det er ligeledes
vigtigt, at udvalgene har en klar viden/fornemmelse af hvilken retning bestyrelsen ønsker klubben
skal udvikle sig, så vi arbejder efter fælles mål. Bestyrelsen skal være endnu bedre til at motivere
udvalgene og medlemmer og skabe rammerne for at udvalgene og medlemmer kan gennemføre de
mange gode initiativer og forslag.
· Der skal stadig være god plads til de pludselige, eksperimenterende og vilde indslag som udvalg
eller medlemmer finder på.
· Begynderinstruktionen er super vigtig. Der skaffer VRK de nye medlemmer og det er en vigtig del
af klubben - som utrolig meget andet.
Uddannelsen af instruktører skal prioriteres højt - og vi skal have "vores andel" af pladserne på
DRUs kurser.
· Jeg vil gennemføre en klar satsning på en top-elite speed-gruppe, som skal være med til at
markedsføre VRK, skaffe flere medlemmer, udvikle alle andre løbere i VRK og være et
samlingspunkt for de mange løb som "mere almindelige" VRKere deltager i. Landsholdsmedlemmerne er en kerne i dette, men de skal være med til at udvikle og inspirere andre superhurtige. Her skal bruges penge, mandskab og iderigdom!
· VRK skal øge vores satsning på børn og unge endnu mere. VRK har forskellige tiltag i gang, som
peger i den rigtige retning. Dette tiltag hænger også klart sammen med økonomi, da der er
omfattende tilskud til næsten alle børnearrangementer.
· VRK er de voksnes klub! Vi skal holde ved, at vi i stor stil er de voksnes klub, hvor et
gennemsnitligt medlem er en kvinde på 36 år. Vores tilbud til de voksne skal være endnu bedre og
endnu flere. Denne medlemsskare har penge, kræfter og muligheder for at udvikle klubben endnu
mere og de er medlemmer for at få oplevelser.
· Det er vigtigt at VRK finder en måde at få flere medlemmer til at være medlem i flere år. %-delen
af medlemmer som kun er medlem 1 år skal nedbringes.
· VRK skal have flere medlemmer - en meget vigtig del af vores økonomi
· VRK er den absolut største klub i DRU, men vi har ikke indflydelse som matcher dette forhold - vi
skal have mere indflydelse, og sikre at DRU ikke bare arbejder for (og bruger penge på) de hurtigste.
Pengene skal tilbage til dem som betaler - vores motionister.
· Vores web-site er utrolig god - dette skal fastholdes samtidig med at vi støtter en videreudvikling
og forbedring.
· VRK skal have en bedre kommunikationsproces/strategi, der sikre at alle medlemmer i VRK har en
god og tilstrækkelig information om de ting som foregår i klubben - diverse referater skal være
tilgængelige for alle. Nyhedsbreve skal overvejes.
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· Jeg oplever, at nogle i klubben bagtaler andre hold, afdelinger - dette skal stoppes helt og aldeles specielt de rygtedannelser som opstår ud fra manglende og endnu værre fejlagtig/løgnagtig viden er
til stor skade og gene for alle som ligger sjæl og hjerte i VRK.
· Medlemmerne skal betale deres kontingent til tiden - vi skal sikre at medlemmer betaler og sker
dette ikke skal der rykkes for kontingentet, og kikser det igen skal medlemmet ekskluderes - og vi
skal sikre at medlemmet ikke deltager som aktiv nogen steder i VRK eller i DRU. Vi skal sikre at
ingen som har gæld kan deltage i noget som helst som VRK har arrangeret!! En vigtig opgave, som
vil være med til at sikre bedre økonomi og mere engagement
· VRK skal have mere træningstid indendørs - dette gælder ikke mindst hockey
Hvis man ser på ovenstående ser det måske helt og aldeles uoverkommeligt ud, men vi skal alle
prøve ved fælles hjælp at få så meget som muligt til at ske. Meget er jo allerede i gang og man vil
ikke mærke den store forskel.
Så dette oplæg og min fremlægning skal ses som en sikring af at ingen "køber katten i sækken", men
ved hvad de vælger og får. Derfor fremlægger jeg det på generalforsamlingen, den øverste
myndighed i VRK, og hvis I vælge mig har I også valgt, accepteret og godkendt en "rettesnor" for
bestyrelsen og alle de aktives skal arbejde med i det kommende år.
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