Refererat fra ordinær generalforsamling i VRK 2007
Dato: 19 april kl. 19.00-22:00 2007
Sted: DGI Storkøbenhavn
Fremmødte: I alt 26 medlemmer

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
1. Forslag fra Torben om revision af vedtægter
2. Forsalg fra Morten om ændring af tidspunkt for GF
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 4.
1. På valg er Morten Duedahl, Tonny Ottosen, Per Jensen, Cat Grage
2. Valg af 1 eller 2 suppleanter - alle på valg
8. Revisor
1. Valg af 1 revisor
2. Valg af 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
Lars Jordt valgt til dirigent, Louise Svendsen til referent.
Accept fra fremmødte omkring godkendelse af GF, trods sen varsling og dato i året.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (Se bilag 1a+b)
Der har som planlagt været lidt tiltag til web udvikling og især shoppen har været flittigt brugt.
Hockey har haft en god sæson ude og hjemme for især kvinderne.
Der har været gennemført ture og sociale arrangementer. Træning for speed og RoadRunners har været ramt
af aflysninger. Færre løb for medlemmer end tidligere. Dog god tilslutning til Berlin turen. Fortsat deltagere
til landsholdet.
CSC afviklet og Tour de Charlottenlund også vel gennemført.
Friday Night Skating gennemført med succes og fortsætter i 2007.
Deltagelse samt gode resultater blandt speederne på internationale stævner.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskab jf. bilag 2a+b+c
Der har været problemer med at få opkrævet kontingent i 2006, hvorfor der har været en lav indtægt ifht
andre år.
Landsholdsbørn og få seniorer står for det meste af indtægter og udgifter i forbindelse med landsholdet. Der
har været ca. 25 medlemmer i 2006 med tilknytning til landsholdet.
Regnskabet er godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Forslag om uændret kontingentsats (jf. bilag 3). Forsat betaler man 25 kr. pr. måned, når indmeldes efter det
årlige kontingent forfald.
Forslag Fra Benny Orloff om at sætte motionskontingentet til kr. 200, som harmonerer med konkurrerende
klubbers kontingenter.
Per Jensen: Er speed kontingent forsat knyttet til mulighed for tilskud? Det er jo valgfrit, om man vil være i
den ene eller den anden afdeling, så synes man ikke selv differencen i klubbens tilbud er stor nok til at det er
mer-prisen vær at være speeder, er der ingen speed kontingent tvang.
I debatten fremgår det tydeligt: For at klubbens økonomi kan hænge sammen i indeværende år kræves 1) at
kontingentopkrævning virker 2) nye medlemmer 3) aktiviteter
23 stemmer for bestyrelsen forslag
1 for Bennys forslag
2 har undladt at stemme
Kontingentsatserne er således uændret: (voksen/barn)
Motion: 300/150
Speed: 450/350
Hockey motion: 300/150
Hockey: 1000/500
Passiv: 300/150
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
jf. bilag 4a+b
Mht. kontingentskyld, så er der et arbejde mht. at opkræve kontingentskyld. Alternativet er at nul-stille alle.
Dette er en opgave, den ny bestyrelse må forholde sig til.
6. Behandling af indkomne forslag (jf. bilag 3)
6.1. Forslag fra Torben Miller vedr. vedtægtsjusteringer.
Det indstilles at den nye bestyrelse kigger på forslaget, hvis de har overskud hertil. Således er forslaget ikke
vedtaget i den forelagte udgave.
6.2. Morten Duedahl: ønsker en ændring af varslingsreglerne for generalforsamlingen, så der er lidt mere tid
til at indkalde og afholde Generalforsamlingerne. Således skal det afholdes inden udgangen af marts og ikke
februar, som hidtil. Dvs. at § 9 stk 1 ændres februar til marts.
24 stemmer for, 2 har undladt at stemme.
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 4
7.1 På valg er:
formandsposten: på valg er Morten Duedahl, som ikke genopstiller

kandidater til formandsposten: Jens Refbjerg

menige medlemmer på valg: Tonny Ottosen, Per Jensen, Cat Grage
Mads fortsætter sit medlemskab af bestyrelsen, Cat og Tonny genopstiller ikke.
kandidater: Morten Duedahl (1 år), Karin Andersson (2 år), Sune Jensen (2 år)
Benny vil gerne støtte en kommende kasserer, men vil ikke stille op til bestyrelsen eller påtage sig en post
som bogholder.

7.2. Valg af 1 eller 2 suppleanter - alle på valg
kandidat: Lars Smith, Arne Mølgaard, Per Jensen
Alle kandidater til hhv. formandsposten, bestyrelsen og suppleantposterne blev enstemmigt vedtaget
Aktive i en arbejdsgruppe mhbp. kontingent opkrævning: Morten, Benny, Jørgen, Lise (Jørn på teknik)
8. Revisor
8.1 Valg af 1 revisor: Benny Orloff
8.1. Valg af 1 revisorsuppleant: Erik Baunegaard
9. Eventuelt
Der arbejdes fortsat intenst på at få en bane i Ørestadsområdet. Der bliver ikke plads til den forkromede
løsning, man på et tidspunkt havde på tegnebordet og den aktuelle må tages lidt i etaper. Ørestaden positivt
indstillet overfor rulleskøjteløbere og samarbejdet med VRK.
Forslag til bestyrelsen om at få aktiveret og rekrutteret medlemmerne igen til at blive aktive. Fx en workshop
for aktive.
Stor ros for det nye nyhedsbrev, som er kreeret af Sune Jensen og Jane Mulvad.
Der blev udloddet gratis billetter til Berlin Maraton. Vinderne blev: Per Jensen, Dagmar Fink og Lise Helene
Nielsen.
Årets VRK’er: Hockey afdelingen for deres integrationsarbejde i lokalområdet og deres EM indsats.

Hellerup den 20/4 2007

Nørrebro den 20/4 2007

Referent Louise Svendsen

Dirigent Lars Jordt

