VRK Generalforsamling den 27. februar 2008 kl. 19-21, DGI-Storkøbenhavn
Antal deltagere: 21
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jørn Lund
Referent: Louise Svendsen
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Generelt
Stort arbejde med at få styr på medlemskartotek samt indkrævning af rest-kontingenter. Der er taget
tiltag til ekskludering af medlemmer, der ikke har betalt samt spærring af licensmuligheder, for de
der har udeståender med klubben.
Stort arbejde med at køre den nye kasserer ind i arbejdet.
Motion og speed
Tirsdagstræning kørt stille og roligt med 10-20 deltagere pr. gang, mange nye igennem sæsonen. Få
men meget engagerede trænere. Indendørs i Østerbrohuset er meget sparsomt besøgt.
Speedgruppen er blevet gradvist mindre, især de unge har valgt at forlade klubben. Flotte resultater
blandt de voksne speedskatere.
RoadRunners træningen har kørt vinteren igennem med to gange indendørstræning pr. uge og et
fremmøde, der er langt bedre end året før. Pt. er der dog god plads til flere, der vil have teknikken
pudset af inden farten skal toppe udendørs!
Arrangementer i 2007 omfattede et kombineret CSC/DM. Copenhagen Inline Challenge blev
gennemført i samarbejde med Triathlon forbundet og var en succes samt genererede penge til
kommende rulleskøjteløb i Kbh. Friday Night Skate (FNS) havde succes med 9 ture og vil blive
fortsat i indeværende år. Igen i år arrangerede VRK en fælles tur til Berlin maraton med ca. 58
deltagere. KM/julearrangementet blev aflyst grundet for få deltagere.
Der har været fortløbende arbejde for at få en udendørsrulleskøjtebane. Endnu ingen permanent
løsning, men der er udsigt til en 5-årig 200 m bane i Ørestaden, der integreres med andre
sportsfaciliteter.
Hockey
Flotte resultater ved nationale og internationale stævner blandt både damer og herrer.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet er revideret og godkendt med enkelte kommentarer af revisor Benny Orloff samt
godkendt af Generalforsamlingen.
Årets resultat gav et overskud på kr 49.538, hvor nogle penge er øremærket til løb i København og
Berlin-turen 2008.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser. Modforslag om lavere kontingent på motionssiden
samt lavere kontingenter for alle.
Bemærk, at der er uklarhed i vedtægterne om, hvorvidt børn under 18 år har stemmeret, ligeledes
om børn under 18 år kan lade sig repræsentere af en forælder der overdrages muligheden for
stemmeret. Det besluttes, at man til GF 2008 ikke kan repræsentere sine børn under 18 år og
dermed have stemmeret for dem. Torben Miller er uenig i denne beslutning.
Kontingentet fastsættes (uændret) for 2008 til:
Motion voksne
Motion børn
Speed voksne
Speed børn
Hockey

300
150
750
450
1000

5. Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Forslaget er budgetteret med et underskud på kr. 27.300. Disse penge er ”overført” fra 2007 og
øremærket til særligt brug. Pengene stammer fra hhv. Berlin 2007 og Copenhagen Inline Challenge.
Herudover er budgetteret med et lille overskud. Det står den kommende bestyrelse frit for at
beslutte, hvorvidt de vil følge forslaget.
6. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Jesper vedr. intensiveret samarbejde med CIC. Forslaget gives opbakning og Jesper
gives mandat til at gå videre med det.
7. Valg af bestyrelsen
I alt 5 pladser.
Jens, Karin og Sune er alle medlemmer og sidder endnu et år.
På valg er: Morten Duedahl og Mads Thimsen (ingen af dem modtager genvalg). Opstillede:
Johnny Joyner, Dorthe Olsen. Suppleanter (1-2): Arne Mølgaard, Per Jensen (modtager begge
genvalg)
Den ny bestyrelse består således af:
Jens, Karin og Sune (1 år)
Johnny Joyner og Dorthe Olsen (2 år)
Suppleanter:
Arne Mølgaard, Per Jensen (1 år)
8. Revisor
Benny Orloff er revisor, suppleant er Erik Baunegård.

9. Eventuelt
Dorthe overtager lagerføringen af klubbens dragter.
Husk at sende indlæg til Nyhedsbrevet, jannemulvad@gmail.com – billeder, historier, beretninger
og info om, hvad der sker i klubben.
Bestyrelsen v. Formanden opfordres til at sikre, om det er de gældende vedtægter, der pt. er på
webben.
Lodtrækning om tre starter til Berlin Halv-Maraton i Berlin, April 2008. Vinderne blev: Jørn Lund,
Johnny Joyner samt Georg Lee Dann.
Årets Tur-ruller: Erik Baunegård
Årets VRK’er: Johnny Joyner for hans store indsats med tirsdagstræningen mm.

