Generalforsamling i Vesterbro Rulleskøjte Klub – vrk.dk
17. februar 2009 kl. 19 i DGI-byens mødelokale 11 (første sal)
Tilstede: 15 fremmødte medlemmer, dog går 1 medlem tidligere
Dagsorden ifølge vedtægterne er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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. valg af bestyrelse i henhold til § 4.
b. valg af 1 eller 2 suppleanter.
8. a. valg af 1 revisorer.
b. valg af 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Uden for dagsorden:
Aftenens glædelige start var servering af champagne for at fejre, at Kbh nu får sin helt
egen rulleskøjtebane, der følger intl. mål og kommer til at ligge i Ørestaden og
forventes åbnet sommeren 2009. Jf beretningen.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lars Jordt
Referent: Louise Svendsen
Genrealforsamlingen lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
2008 har været rolig. Bestyrelsen har især arbejdet med at samle kræfterne efter
medlemsfald. Ligeledes er der fald i aktive medlemmer
Tirsdagstræningen har kørt stabilt og nye medlemmer dukker jævnligt op. Vesterbro
Rulleskøjte Klubs speedafdeling har været repræsenteret ved flere konkurrencer i
både ind- og udland og resultatet har bl.a. været 2 DM på hhv. hel- og halvmaraton
for masters (Dorthe Olsen), et EM og et VM for masters (Cathrine Grage). Derudover
var der mange VRK'ere til Berlin Maraton.
Vesterbro Starz' herrehold hjemtog DM. Derudover har VStarz haft 4 damer med på
landsholdet, der vandt EM. Hockeyafdelingen håber at få indendørsfaciliteter i
vinterhalvåret i Club Danmark hallen ved Valbyhallerne. CIC - Copenhagen Inline

Challenge holdt "pause" i 2008, da det ikke var muligt at finde et velegnet
arrangement at lægge sig op af. I 2009 bliver det afholdt den 26. juli.
Vesterbro Rulleskøjte Klub har indgået en aftale med By og Havn, som er ved at
udvikle et område kaldet Plug'n'Play i Ørestad; et midlertidigt anlæg - i første omgang
med en tidshorisont på mindst 5 år med start sommeren 2009. Økonomisk er den
støttet af Nordea Fonden. Området er midlertidigt og kommer til at indeholde diverse
andre anlæg til sportsgrene, som ikke er de mest udbredte og bedst faciliterede i Kbh.
Det er endnu ikke afklaret, hvor meget VRK får eksklusiv adgang til den.
Klubbens medlemmer deltager aktivt i Friday Night Skate både som frivillige i
organisationen bag og som hjælpere (blockers og nurses) på selve turene i
Københavns gader. I 2008 blev der kørt i alt 12 ture med mere end 5000 deltagere i
alt.
Økonomisk set har det været et solidt år. Der er nu styr på såvel
kontingentopkrævninger fra forrige år samt medlemsadministrationen og
medlemslisterne.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Det er lykkes at inddrive forrige års kontingentrestancer fra de, der fortsat er
medlemmer.
Der har ikke været FOS tilskud i år til klubben.
Der har været indtægter via FNS sponsorater, som er reserveret til fremtidige FNS'er.
Det blev diskuteret, hvorvidt det er hensigtsmæssigt eller ej at fortsætte FNS
regnskabet i vrk-regi eller om det skal omlægges til en selvstændig organisation. Der
var stemning for det første, for at undgå ekstra arbejde. Men det forudsætter en
formaliseret samarbejdsaftale mellem de aktivt involverede klubber. Benny Orloff vil
i sin egenskab af revisor gerne hjælpe den nye bestyrelse med at udarbejde en sådan
aftale.
'Midtbank spærret' kontoen er depositum til vores web shop.
Regnskabet er godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag er at fortsætte med uændrede kontingentsatser:(voksne/børn og
unge op til 18)
Motion fitness og hockey: 300/150
Speed: 750/450 (med den ændring at det inkl. licenser)
Hockey: 1000/500 (inkl. licenser)
Modforslag 1: at speed og motionskontingent skal være 300/150 for alle fitness og
speed rullere og ikke inkl. speed kontingent. Dette begrundes i, at der ikke aktuelt er

særlige tilbud til speederne. Speed kontingentet forventes at stige igen, hvis der
senere kommer flere aktiviteter til speederne.
Modforslag 2: at speed og motionskontingent skal være 250/125 for alle fitness og
speed rullere og ikke inkl. speed kontingent.
Stemmere:
forslag 1: 9
forslag 2: 3
forslag 3: 2
Dvs. bestyrelsens forslag er vedtaget. Det er vigtigt alt arrangementer i FUMS regi er
åbne for såvel speedere og motionister i denne tid, hvor vi har så få medlemmer og
aktiviteter.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Ser fornuftigt ud.
6. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1: fastslår at der ved generalforsamlinger er stemmeret for alle medlemmer
over 15, der personligt fremmøder og ikke er i kontingentrestance. Forslaget er
vedtaget, 12 stemmer for, 1 undlod at stemme.
Forslag 2: Forslag om, at indkaldelse skal ske 4 uger forud for Generalforsamlingen,
og at forsalg til Generalforsamlingen skal stiles til bestyrelsen senest 2 uger inden
Generalforsamlingens afholdelse. Forelaget enstemmigt vedtaget.
7. a. valg af bestyrelse i henhold til § 4
På valg til bestyrelsen er:
Formand (vælges for 2 år) - Jens Refbjerg Rasmussen genopstiller ikke.
Bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år) - Karin Andersson genopstiller ikke.
Opstillet og valgt:
Ny formand: Dorthe Olsen (speed)
Bestyrelsesmedlem for 1 år (idet Dorthe skifter til formand): Maria Ander
Lambertsen (motion)
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Oliver Sommer (hockey)
b. valg af 1 eller 2 suppleanter
1-2 suppleanter (vælges for 1 år) - Per Jensen genopstiller, Arne Mølgaard-Nielsen
genopstiller. Begge er valgt.
8. a. valg af 1 revisorer
Benny Orloff er valgt.
b. valg af 1 revisorsuppleant

Erik Baunegård valgt.
9. Eventuelt
Copenhaghen Inline Challenge søndag den 26. juli 2009 eftermiddag fra kl. 15 (halvog hel maraton) – husk at gør reklame så der kommer mange deltagere. Der er
desuden brug for frivillige til dagen. Meld dig gerne, eller dine venner og familie til at
hjælpe til sune@vrk.dk
Den ny WEB kalender kritiseres for ikke at være informativ nok. Bl.a. fordi man ikke
kan se, hvem der underviser og i øvrigt deltager til træning. At kunne se disse ting, er
for nogle et stort incitament for at komme til træning, ligesom det gør det lettere for
trænerne at forberede en god og kvalificeret undervisning. Bestyrelsen bedes løfte
opgaven med at få det integreret igen i klubbens web samt tale med Jørn Lund, om
mulighederne for inddragelse i dette arbejde.
FNS mangler flere frivillige i baggrundsgruppe, den består pt. at Sune og Dorthe, m
der er usikkerhed om enkelte andre samt mandefald. Lars Jordt og Benny Orloff samt
Jens Refbjerg er interesseret i at støtte koordineringen. Jens Refbjerg fortsætter med
at hjælpe med trailer, Louise Svendsen overtager nurse koordinering.
Bestyrelsen assisteret af Benny opfordres til at lave en klar, meget gerne skriftlig,
samarbejdsaftale med de øvrige arrangerende klubber omkring FNS samarbejdet.
Årets turruller: Synlig udendørs, opnåede mål, stillede op til store løb og skilte sig ud
på den gode måde: Georg Lee Dan.
Årets VRK'er: er ligeledes Georg Lee Dan, da han er aktiv på mange fronter og altid
er med, når der sker noget med et glad og vindende sind!

Hellerup den 22/2 2009

Nørrebro den 22/2 2009

Referent Louise Svendsen

Dirigent Lars Jordt

