VRK Generalforsamling 19. april 2006 k. 19:00
Stede: DGI byen, København
Tilstede: 25 personer
1. Valg af dirigent og referent
Lars Jordt er valgt som dirigent, Louise Svendsen valgt som referent.
Ifølge klubbens love skulle GF være afholdt i februar, forsinkelsen skyldes, at regnskabet ikke var
klart og at Bestyrelsen ikke kunne finde tid før. Der var ingen der opponerede mod at GF var lovlig.
2. Bestyrelsens beretning
Se Bilag 1.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Klubben er kommet ud af året med overskud (se bilag 2 for regnskabet og 3 for kommentarer).
Regnskabet er godkendt.
Diverse kommentarer fra salen:
· VRK beklædning giver underskud grundet forudbetalt tøj fra året før.
· Posten til renteudgifter inkl. også generelle gebyrer til banken.
· Ved tidligere GF er der rejst ønske om at have særskilt regnskab for hhv. motion, speed og
hockey. Dette har bestyrelsen og revisoren gjort v. den nye opdeling i regnskabets struktur, hvor
der er særskilt konteret for arrangementer for alle medlemmer i klubben samt hhv. speed,
motionister samt hockeyløbere. Kommentar for salen om, at der skulle have været en tydeligere
forklaring til, hvorledes man kan se hvilke udgifter der vedr. hhv. motion og speed. Taget til
efterretning. Endvidere er der en indsigelse omkring opdeling af budgettet for speed og motion,
et forslag stillet til en tidligere GF, som ikke blev vedtaget. Formanden kommenterer, at når et
forslag på en GF væltes, så må man forvente, at vi kører videre med vanlig procedure fremover,
og ikke, at der skal ske nogle ændringer eller stramninger i modsat retning grundet et væltet
forslag.
· Kasserer og Formand kommenterer, at der er en del udgifter for klubben ved køb i shoppen
grundet gebyr for transaktioner. Der er løbende overvejelser om direkte brugerbetaling af dette
beløb, der pt. dækkes af klubben. Endvidere opfordres til at lade være med at dryp-købe, men
samle sine indkøb på én gang, når muligt.
· Bankbeholdning – den spærrede konto er en teknisk underskudsforsikring krævet af bl.a. PBS.
· Der er kontingentindtægter fra ca. 320 medlemmer, selv om der på vrk.dk’s forside forside er
anført godt 700 medlemmer. Denne forskel skyldes, at der er en teknisk fejl i ’tællesystemet’,
der giver flere medlemmer på webbens forside, end der egentligt er indmeldte i klubben.
Grundet et ikke velfungerende kontingentsystem har det endvidere ikke været muligt at opkræve
kontingent fra alle klubbens medlemmer.
· Der er ikke sponsorindtægter, selv om vi har reklamer på vores klubtøj. I 2004 blev den
oprindelige dragt lavet i samarbejde med daværende sponsor Jabra til det daværende Team
Jabra. Siden har VRK overtaget denne teamdragt som den officielle klubdragt inkl. Jabra
navnet, uden at man dog kan (og ej heller har forsøgt at) fakturere Jabra for dette.

4. Fastsættelse af kontingent
2005 satser:
Hockey 1000
Speed 750/450
Motion 300/150
Familiekontingent med reducerede satser
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent grundet sidste års overskud. Bestyrelsen har som intention,
at kontingentet løbende bør stige lidt.
Kontingenter
Forslag fra Salen om nedsat kontingent for motionister til kr. 200, så klubben er konkurrencedygtig
med CIC. Hensigten er at stoppe medlemsflugten.
Forslag om, at man skal nedsætte speed kontingenter, da der ikke er noget at få for pengene pt. for
en stor del af speed gruppen. Ikke noget bestemt tal, hvorfor forslaget udgår.
Forslag fra salen om at sætte motionist kontingentet op til kr. 350 for at reducere forskellen mellem
speed og motionskontingentet.
17 stemmer for bestyrelsen forslag
2 stemmer for motionist kr. 200, de øvrige uændret
1 stemme for at hæve motionistkontingentet til kr. 350, de øvrige uændret
5 undlader at stemme
Kontingentår
I følge vedtægterne ligger mandatet for opkrævning og hyppighed hos bestyrelsen og er ikke et GF
anliggende. Der henstilles til, at bestyrelsen prioriterer dette område og beslutter det bedst mulige
system. Forslag om at gøre kontingentåret sammenfaldende med kalenderåret, da administration af
det flydende kontingentår ikke fungerer. Problemet er blot, at mange ikke ønsker at betale fuldt
kontingent, hvis de indmeldes sent på året. Forslag om årligt betaling pr ¼ og med betaling af antal
aktive kvartaler i det første år.
Der efterlyses en holdning fra Bestyrelsen til de faldende medlemstal og det faldende aktivitetsniveau. Bestyrelsen efterlyser mere aktivitet blandt græsrødderne. Der opfordres til en mere positiv
stemning i klubben, så der er klima for at ville gøre noget.
5. Budgetforslag
· Budgettet følger kalenderåret (jf. bilag 4). Det giver et samlet overskud på ca. kr. 20.000. Det er
dog ikke Bestyrelsens intention at opbygge en egenkapital. Det betyder, at der er et råderum for
realisering af gode ideer.
· De budgetterede kontingentindtægter er kun lettere forhøjet ifht. 2005. Det er en klar intention
at få opkrævningen til at virke.
· Arrangementer – det efterlyses, at ’Berlin trøjen’ genopstår.
· Tirsdagsundervisningsbudgettet er inkl. i det overordnede budget bortset fra tøj og forplejning
til instruktørerne. Tirsdagskoordn. kan ikke forstå den langsomme reaktionstid på hans budget
og ansøgning til et konkret arrangement, samt at der ikke kan bevilliges forplejning til et
instruktørarrangement. Bestyrelsen redegjorde for dens beslutningsgrundlag og
arbejdsproceduren ved ansøgninger (jf. nedenfor).

·

·

Kommentar fra salen om, at det er uforståeligt, at der kommer et budgetforslag fra afgående
bestyrelse, som kan ændres af den nye bestyrelse. Endvidere udtrykkes frustration over, at den
sene konstituering af bestyrelsen i indeværende år har handlingslammet godkendelser af
ansøgninger. Bestyrelsen insisterer dog på, at de løbende har behandlet sager, så der ikke blev
sat hindringer for gennemførelse af arrangementer. Ditto at de har holdt deres hidtidige
retningslinier med ikke at betale tøj og mad til en mindre gruppe instruktører. I alle sager er de
relevante forretningsudvalg taget med på råd.
Mail-alias-lister opdateres løbende, selvom der måske er forældede oversigter på webben over
aktive. Fx opdateres undervisning@vrk.dk løbende uanset, hvem der på webben er anført som
undervisere.

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen forslag
7. Valg af bestyrelsen
På valg til ordinære poster: Per og Tonny (ønsker genvalg), Gilja (genopstiller ikke). André trækker
sig fra bestyrelsen efter 1 år ud af 2. Dvs. 3 poster af 2 år og 1 af 1 år er på valg. Ingen af forrige års
suppleanter træder ind på Andrés post.
Suppleanter: 1 eller 2 skal vælges. Ingen af sidste års suppleanter genopstiller.
Formanden er ikke på valg: trækker sig gerne, hvis der er andre kandidater.
Genopstiller: Per Jensen og Tonny (som kasserer).
Nye opstillere: Cat Crage, Mats Thimsen.
Suppleanter: Lars Smith, Arne Mølgaard-Nielsen.
Det var svært at finde nok opstillere til bestyrelsen. Der er forskellige diskussioner om fortolkning
af paragrafferne og konsekvensen af de manglende opstillere. Der er forslag om en visionsdag, hvor
klubben kan samle energierne og se på, hvad vej vi ønsker at klubben skal gå.
8. Revisor
Benny Orloff er indstillet og vælges. Karin Andersen genopstiller og vælges som suppleant.
9. Eventuelt
Forslag fra Torben Miller vedr. vores vedtægter, som han gerne ser ændret på lidt længere sigt.
Grundet uklarhed mht. hvilke af Torbens kommentarer der måske allerede er implementeret,
fremlægges kommentarerne ikke i sin fulde længde. Endvidere er der problemer med, at der ligger
forældede vedtægter på webben. Dette skal rettes asap.
Friday Night Skating (FNS) bliver nu en realitet i Kbh i 2006. 5 styk i perioden 26. maj – 13.
oktober (som er kulturnatten). I alt 5 forskellige 20 km’s ruter med en hastighed af 15-20 km/t.
Samarbejde mellem Sundhedsforvaltningen i Kbh’s Kommune, VRK og CIC. Der efterlyses aktive
til at løfte eventen – flying nurses og blockeres. Man behøver ikke være hjælper v. alle 5 løb. Den
22. maj er der intro til aktive v. personer fra Amsterdam. Der kommer mail ud om dette senere.
Forslag om at koble dette med kulturhavnen.

Bestyrelsen har i år ikke præsenteret en arbejdsplan, da tidligere forslag har haft en tendens til at
falde fra hinanden – også selv om der var god opbakning til ideerne ved GF.
Bane i Kbh. Lokale- og Anlægsfonden samarbejder med VRK og DRsU om en bane. Der er et
ideoplæg, hvor en bane indgår i Ørestadsregionens projekt for 2007.
Produktionen af 2-delte klubdragter efterlyses. Bestyrelsen støtter gerne, hvis der er nok forudbestillinger til at det bliver økonomisk rentabelt. Der skal som min. købes 20 dragter for at man trykker.
Hvis der er 10, der forudbestiller, er bestyrelsen villige til at påbegynde trykningen i forventning
om, at de nok for solgt de sidste 10 dragter. Flere vil gerne hjælpe med dette projekt, men der er
ikke et egentligt udvalg nedsat pt. Se i øvrigt debatten på webben for mere information.
Udvalg til Visionsdagen som tilstræbes afholdt inden udgangen af maj måned 2006: Lars Schmidt,
Benny og Søren.
Årets tur ruller (vælges af den forrige): Flemming Willumsen
Årets VRK’er (vælges af bestyrelsen): Søren Helmsøe
- Til lykke!

