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Vesterbro Rulleskøjte Klub
Generalforsamlingen, DGI-Byen den 26. februar 2003 kl. 19:00-23:00
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbene 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. valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 4
8. valg af 1 revisor samt valg af 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Fremmødte ca. 80 personer.

1. Valg af dirigent og referent
Peter Fisher valgt som dirigent.
Louise Svendsen valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbene år (For den fulde beretning se notat 1.)
Her en kort opsummering af hovedpunkterne.
VRK Speed og motion:
Støttet ved betaling af startgebyr til diverse løb for motionister og speedere. God tilslutning og
efterfølgende hygge.
Klaret sig godt til intl. løb, desuden godt rep. på landsholdet. Oliver Sundberg det bedste danske
resultat med en 11. plads til EM.
RoadRunners – div. workshops samt udenlandsk gæstetræner. Foredrag. God tilslutning.
Tirsdagsundervisningen en succes. Godt med introhold (som erstatning for info aftener) samt den
fælles løbetur, som afslutning på aftenen.
Besøg fra ORK – en succes til opfølgning.
Ej mange lige så mange i Øbrohuset som tidligere. Skyldes formentlig fremgangen for
indendørstræningen i speed/RoadRunners regi. Der er kommet flere indendørshaltider, og der er stor
tilslutning til indendørstræningen.
Klubtøj designet og indkøbt med fælles linie og tydelighed.
CSC afviklingen har givet VRK ry for at være en af de bedste stævneafholdere.
Hockey:
Solid medaljehøst ved intl. turneringer. Mandelig målmand kåret til ’Europas bedste målmand’.
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Kvinderne klaret sig godt både med 1. og 2. holdet. Godt rep. på landsholdet med 9 kvinder.
Juniorerne også god vind + vel rep. på landsholdet.
Har skiftet navn fra Røde Stjerne til Vesterbro Starz.
Flere spørgsmål vedr. indkøb af klubhjul – speed hjulene er testet, men levede alligevel ikke op til
forventningerne. Det vides ikke, hvordan hockeyhjulene er i praksis. Der arbejdes på at finde en
løsning som vil reducere underskuddet. Bestyrelsen har ansvaret og Rune har som eneste speeder i
bestyrelsen testet. Bestyrelsen har sikret retur af kr. 30.000, som er det beregnede overskud til sælger
(Rune), samtidig har VRK overtaget ansvaret for fejl m.v. Bestyrelsen søger efter andre løsninger
mhbp. at reducere underskuddet eller bruge hjulene! Forskellige forslag blev stillet til bestyrelsen:
Sælge billigt ud af hjulene. Lade dem blive brugt at hockey spillerne. Donere til instruktions
formål/instruktørerne.
Fra salen var en stor opfordring til Bestyrelsen om mere åbenhed om, hvad der skete – hele historien
burde have været på webben, så fantasier kunne undgås.
Nyt logo udformet samt bannere lavet og indkøbt.
Klubhus - stadig ikke opført trods ansøgning.
Danmarks første udendørsspeedbane er nu en realitet - vil stå klar til foråret
Lettere at bruge tilbud fra Sportsmaster Søborg den forgange sommer, idet der var vogn ude til
tirsdagstræningen.
Metax og VRK samarbejdsaftale. Mere info følger på webben.
I DGI regi har VRK status som en aktiv og velorganiseret klub – dette har bl.a. ført til invitation til at
lave oplæg i større dgi regi.
Mange aktive – både tydelige og mere usynlige…..
Stor udskiftning i de organisatoriske organer - og det er problematisk, når erfaring forsvinder med
udskiftning af medlemmer. Der arbejdes på at fremme gennemsigtighed – opslagstavle, strategidage
mv.
Formandsskifte –
Den gamle takker af og fortæller os, at det er et meget spændende job….

Beretningen godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab (se regnskabet i notat 2)
Regnskabet ikke revideret, da der ikke kunne skabes kontakt til revisor-suppleanten. Revisor er
fratrådt ifbm. udmeldelse af klubben. Regnskabet er gennemset og godkendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen vil snarest få fat i Anders Helbo, så revisionen kan finde sted.
Indtæget: 313.000
udgifter Administration: 67.805
udgifter Hockey: 38.231
udgifter Speed og Motion: 122.892
VRK hjul: 148.831 (hertil kommer senere en indtægt på kr. 30.000 (jf. ovenstående)
Underskud i 2002 på kr. -64.363.67

Spørgsmål fra salen:
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Motion og Speed: Hvad dækker ydelser til frivillige? Vaskepenge til instruktører (300 el. 600 afhg.
af aktivitetsniveau) – udbetalt januar/feb. 2002
Motion og Speed: Udgift til Genforeningspladsen? Vi lavede arr. sammen med IPIP, hvor et krav
var, at der skulle laves særlige instruktør jakker (10 styk).
Motion og Speed: Difference i beløb på indkøb af klubtøj. Indkøb for 70.800. De i regnskabet
noterede 20.000 er en forudbetaling. Indtægten på 53.960 er for salg. Gæld til Sportsmaster: 51.800
Tilgodehavende 36.440. Restlager på tøjet værdi i løssalg på 12.040. Dvs. det samlede underskud er
ca. 4000. Underskud skyldes tilskud til tøj-pakkekøbene og er godkendt af bestyrelsen.
Hockey: Gammel gæld til Klaus? Afregning for tidligere udlæg.
Hockey: Tur til Tyskland? 4000 kr i tilskud til Herrenes 1. hold.
Hockey: Skader idrætsfabrikken? Regningen først klaret i år, selvom skaderne fandt sted i 2000.
Mere økonomisk gennemskuelighed, klarhed og åbenheden er et generelt ønske fra klubbens
medlemmer.
Hvis vi er lagerførende mv. opfordres der til, at disse balancer, udlæg mv. fremgår af regnskabet, så
man kan se det – evt. som en note. Bestyrelsen mener, det er en god ide, da det er et ønske fra
medlemmerne. Problemet, ved at lagerbeholdning er med i regnskabet er, at det kræver
statusoptælling, som gør det tungere at lave regnskab. Der er intet ulovligt i det fremlagte regnskab.
Endvidere har man ikke tidligere haft lager m.v. med i regnskabet. Traditionelt er medtaget alle
posteringer, som kan henføres til betalinger/indtæger fra året.

Der er pt. uafklaretheder vedr. bilag fra Sportsmaster fra salget af VRK tøj i Berlin. Dette er også en
af grundene til, at der endnu ikke er et afsluttet regnskab for tøjet.

Aktuelle udlæg:
Lager af klub hjul - værdi ukendt
Tøj – udeståender med Sportsmaster, regninger der falder i regnskabsåret 2003.

Balance: Difference på kr. 416,53 – indsigelse overfor dette. Bestyrelsen kan ikke forklare
differencen.
Desuden en opfordring til, at der fremover medtages flere poster i balancen. Det foreslås at det fx
fremgår, hvad der er af tilgodehavender, kontingent, gæld mv.
Spørgsmål om, horlede det fungerer med tilskud fra Fos-midlerne. Ansøgningerne om tilskud udmålt
pr. medlem baseres på en blanket 1 gang årligt, hvor der redegøres for, hvor mange medlemmer
under 25 år, man forventer at have i det kommende år + antal forventede aktivitetstimer inden for 42
uger i det kommende år. Dette ’tal’ danner basis for tilskuddet. Ved afslutningen af året opgøres det
reelle tal, og der laves her en regulering med evt. tilgodehavende/tilbagebetaling. Kontingent
betaling er uafhængigt af dette. Man kan maks. få kontingentets størrelse i tilskud pr. person. Der
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ydes alene tilskud til idræt for børn og unge.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen under forudsætning af en efterfølgende anmærkningsfri
revision (ved Anders Helbo). Hvis revisoren har en anmærkning, er der baggrund for afholdelse af
en ekstraordinær generalforsamling.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag er: (senior/under 18 år)
Hockey alm.: 650 /600 - uændret
Hockey divisionsspillere: 1000/600 - uændret
Speed: hæves fra 600 til 700/450 - hævet med kr. 100/50
Motion: 250/125 - uændret
Passive medlemmer: 250/125 - uændret
Forslag fra salen om at hæve motionskontingentet fra kr. 250 til 300. En af grundende var bl.a. at få
penge til at skabe mere integration mellem hockey og motion/speed. Bestyrelsen foreslog, at der
indsættes kr. 30.000 i budgettet til dette formål og at kontingentet for motion forbliver uændret.

Bestyrelsens forslag er godkendt.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år (se notat 3)
Indtægt
Kontingent: 315.500
Udgifter - forklaringer
Motion og Speed: 196.000
Instruktørpleje – arr. for de aktive/instruktører.
Markedsføring – der er stor udskiftning af medlemmer, vi skal gøre noget for til stadighed at hverve
nye medlemmer.
VRK - Team Rollerblade – øremærket støtte til bl.a. landholdtræningssamlinger, rejse til stævner og
tøj. (Dette er den primære begrundelse for at sætte Speed kontingentet op).
Hockey: kr. 53.500
Alle hold får udleveret bolde til kampe, mulighed for tilskud til målmandsudstyr.
Transporttilskud til EM turneringer for 1. herre og 1. damehold.
Forhåbentligt får hockey vintertræning igen – derfor budgetteres til dette, selvom der ingen
vintertræning har været de seneste to år.

Administration: kr. 51.015
Fælles på tværs af speed – motion – hockey: 30.000.
Til en fælles aktivitetspulje for alle afdelinger. Hermed budgetteres med et underskud på kr. 15.000
på det samlede budget.
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Der er en opfordring til de to forretningsudvalg samt bestyrelsen om, at vi får lavet fælles aktiviteter
for Hockey og Motion/speed afdelingerne.
Forretningsudvalgene står for alle aktiviteter og beslutninger, der alene vedr. deres afdelinger.
Bestyrelsen vil gerne støtte, men kan ikke være udførende kraft i afdelingerne – det rækker energien
ikke til.

Til alle afdelinger/bestyrelsen:
Forslag fra salen om overordnede principper for, hvad vi giver støtte til, hvor meget samt hvordan.
Så kan det gælde generelt – uanset afdeling!
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.
7. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 4
Valg af formand. Rune Søltoft genopstiller ikke. Bestyrelsens kandidat er Morten Duedahl. Morten
fremlagde et oplæg til det kommende år. Han lagde vægt på, at der vil blive arbejdet efter disse linier
i 2003, hvis generalforsamlingen valgte ham - uanset antallet af modkandidater (se oplæg i note).
Ingen modkandidater, Morten valgt.
Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Anne-Marie Svensson er på valg og genopstiller. Valgt
for de næste 2 år.
Valg af 1 eller 2 suppleanter. Peter Røder genopstiller, Rune Søltoft opstiller som suppleant. Begge
er valgt.

8.Valg af revisor
Jens Akerø foreslået som revisor - valgt.
Valg af revisorsuppleant. Benny Orloff valgt.
9. Eventuelt
Forslag fra Bjarne Hallander (se forslaget i notat 4)
Diskussion af blad/ikke blad, på webben eller i papir. Mest stemning for en webbaseret løsning.
Ønske fra flere om referater fra bestyrelsesmøder. Mere information om, hvad der sker i klubben på
ledelsesniveau.
Der tales om, at der aktuelt er mange muligheder for at lave aktiviteter, sætte indlæg på
opslagstavlen, få en webmaster til at oploade information osv.
Hvis vi har debatforum/gæstebog, skal der være en redaktionel holdning, en redaktør og nogle
retningslinier for indhold, sprog m.v. Bjarnes forslag med en opfordring til, at bestyrelsen arbejder
hen mod mere åbenhed og indflydelse for medlemmerne, vel mødt. Det er ikke vedtaget, at der skal
laves et egentligt blad.
Opfordring til, at Bjarne selv kan tage teten, men afslået af ham. Forslag om at bestyrelsen skal
etablere et hurtigarbejde udvalg, der kan arbejde videre med tankerne i forslaget og specificere det
nærmere.

Jens Akerø efterlyser, at VRK står for at arrangere et større udendørsløb/stævne. Mange har forsøgt
at arbejde for dette af flere omgang - problemet er primært Københavns Politis afvisende holdning.
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Skal vi kigge udenfor Københavns politikreds?

Søren Helmsøe: nyt om udendørsbane? Placeres ved Nørrebrohallen med mulighed for hockey inde i
kredsen. Pengene er bevilliget. IPIP + Københavns Idrætsanlæg + Københavns Kommune +
Kvarterløft Nørrebro har fundet pengene. Det er frit areal for alle, men VRK kan reserve trænings og
stævne tider. Hvis VRK vil afholde stævner på banen, skal der ansøges om det. Der er to indendørs
rulleskøjtehaller i København på tegnebrættet.

Bjarne Hallander: Har haft undersøgt, at der muligvis kan komme ny asfalt på dele af Fælleden.

Hockeybanen i Enghave bliver restaureret af Kommunen.

Årest VRK’er: Henrik Sund – for at være her, der og alle vegne. Gavekort til et kurbad i DGI-byen.

Notater
notat 1 – Bestyrelsens beretning
notat 2 – Regnskabet (endnu ikke revideret)
notat 3 – Budget
notat 4 – Bjarne Hallanders forslag til mere åbenhed debat i Klubben
notat 5 – Oplæg om strategi for 2003 fra Morten Duedahl

26.02.03/Louise Svendsen
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