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Referat af VRK´s ordinære generalforsamling 25. februar 2004 i
DGI-Byen
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
a. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægterne.
b. Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtagelse af pædofilipolitik.
c. Forslag til sikkerhedspolitik fra Anders, Leni, Cathrine og Stine.
d. Forslag til sikkerhedspolitik fra bestyrelsen.
7) Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne § 4.
a. På valg er Peter Røder, Per Jensen og Tonny Ottosen .
b. Valg af 1 eller 2 suppleanter.
8) Revisor
a. Valg af en revisor.
b. Valg af en revisorsuppleant.
9) Eventuelt.
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1. Valg af dirigent og referent.
Morten Duedahl bød som formand velkommen til
generalforsamlingen og foreslog Peter Fischer som dirigent. Peter F
kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Det lykkedes ikke hverken dirigent eller bestyrelse at overtale nogen
i salen til at skrive referat, så bestyrelsen tog selv noter med
henblik herpå.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Den trykte årsberetning blev læst op af bestyrelsen og herefter
suppleret med uddybende bemærkninger fra både bestyrelse og
medlemmer:
Vi har med stor succes holdt klubmesterskab for alle i DGI-byen.
Vi har holdt hurtig(h)jul juleafslutning i DGI-byen.
Der blev spurgt om referater på nettet, referater fra
bestyrelsesmøder bliver lagt på den lukkede del af
diskussionsforummet.
Der blev spurgt til udsigterne til den kommende bane. Oliver og
Morten fortæller om de kontakter der er med KI.
Man leder efter en plads til banen, som nok ikke bliver på Nørrebro.
DRsU har været med til at undersøge mulighederne på Toftegårds
Plads, men det kræver økonomisk tilslutning fra KI.
Flere andre forslag har været på banen bl.a. Sundby. Der har været
ønsker om en ”italiensk bane på hollandsk manér”.
En udendørs bane er vurderet til ca. 3 mio kr. Måske kan man lave
en kombineret bane for rampeløbere ved Enghave station.
3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Kasserer og formand fremlagde årsregnskabet.
Det blev foreslået at det tilhørende budget samt sidste års regnskab
blev fremlagt til sammenligning.
Regnskabet for VRK-hjulene blev gennemgået i detaljer og der kom
forskellige forslag til salg af disse.
Der blev spurgt til rabataftalen med Sportspartner i Værløse, som
kan sammenlignes med den vi har haft i flere år med Sportmaster i
Søborg.
Herefter var der en længere debat om hvorfor regnskabet er delt op
i Hockey kontra motion og speed, og det blev henstillet at
regnskabet fremover deles op med motion og speed hver for sig.
Bestyrelsen agtede dog at lade regnskabet følge budgettet i den
henseende.
Rune forklarede hvordan regnskabet er opdelt med udgifter og
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indtægter svarende til de enkelte forretningsudvalg.
Der blev stillet forslag om mere detaljeret opdeling af regnskabet på
de enkelte poster, og generelt forslag om et udvidet regnskab.
Kassereren påpegede at arbejdsbyrden følger med op.
Der blev stillet forslag om en særskilt side med forklarende noter til
de mange små poster, som blev gennemgået meget udførligt af
kasserer og formand.
Generelt var der ros til aktive for deres arbejdsindsats.
Morten lagde op til at næste års regnskab kunne blive mere præcist,
dog ville mange små beløb fortsat blive kaldt ”aktiviteter”.
Herefter var der en diskussion om tilskud.
Stævner giver gode oplevelser for medlemmerne og god publicity.
Herefter en diskussion om bredden i hockey og speed, som
mundede ud i en aftale om at forretningsudvalgene vil sætte sig
sammen og diskutere synergimuligheder i medlemsrekrutteringen.
Det blev oplyst at underskuddet på regnskabet stort set svarer til
den manglende kontingentopkrævning fra oktober 2003 til februar
2004.
4) Fastsættelse af kontingent.
Der var en kort debat om kontingentsatserne for Hockey, som var
sat til 500kr for junior og 1000kr for senior hockey. En del af
udgifterne til junior hockey bliver dækket af tilskud fra FOS.
Som oplæg til debatten om klubbens kontingentstruktur for motion
og hurtigløb præsenterede Morten et lysbilledforedrag ”opdeling
efter hastighed” som redegjorde for de forskellige tilbud klubben har
til de forskellige niveauer.
Herefter fulgte en længere debat centreret for og imod forhøjelse af
motionskontingentet, og den opdeling af klubben de to
kontingentsatser motion/hurtigløb er medvirkende til. Hvem får
mest for sit kontingent og hvilke medlemmer er den ”bedste
forretning” for klubben er tilbagevendende spørgsmål. Hvilke
arrangementer medfører reelt udgifter for klubben, og bør vi i stedet
have et enhedskontingent.
Efter en lang debat blev der stemt om bestyrelsens forslag om at
hæve motionskontingentet til 300kr/år og speedkontingentet til
750kr.
Forslaget blev vedtaget med 29 stemmer for og 5 imod.
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det
kommende år.
Budgettet blev gennemgået af kassereren
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6) Behandling af indkomne forslag.
Forslag a) drejede sig om at bringe to paragraffer i vedtægterne i
overensstemmelse med hinanden, samt tilpasse vedtægterne til
DRsU´s nye navn. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for.
Forslag b) drejede sig om at VRK som alle andre idrætsklubber
under DIF bør have en pædofilipolitik, da DIF har udsendt en
generel opfordring om at have en sådan.
Bestyrelsen understregede at der ikke har været tale om nogen
episoder af den art i VRK, og lagde op til at vi i fællesskab får
formuleret et sæt etiske retningslinier for hvordan vi omgås
hinanden i klubben, og at den bedste forebyggelse må være
oplysning.
Bestyrelsen opfordrede til at der blev nedsat et udvalg til at
udarbejde disse retningslinier, men der blev ikke nedsat noget
udvalg i første omgang.
Forslag c) var fremsat af Stine, Anders, og Leni, som foreslog et
generelt krav om brug af sikkerhedshjelm ved alle VRK´s
aktiviteter. Bestyrelsen havde herefter fremsat forslag d) om
bevarelse af den gældende sikkerhedspolitik, dvs. minimum
håndledsbeskyttere ved begyndertræningen, og (det i praksis
gældende) hjelmkrav ved alle øvrige aktiviteter.
Forslagene medførte en lang og til tider ophedet debat, og da ingen
af forslagene kunne opnå bred støtte fremsatte Louise et
kompromisforslag om at alle instruktører i VRK altid underviser med
hjelm. Louises forslag blev vedtaget med 24 stemmer for.
7) Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne § 4.
Bestyrelsen havde opstillet et hold kandidater som blev valgt.
Bestyrelsen bestod herefter af Morten, Per Jensen, Tonny, AnneMarie og Peter Røder. Som suppleanter valgtes Giljá og Peter
Fischer.
8) Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
Som revisor valgtes Benny Orloff og som revisorsuppleant Karin
Andersson.
9) Eventuelt.
Som afslutning kårede Morten Cathrine Grage som årets VRK’er, for
sit altid gode humør og engagement i klubben.
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