Vesterbro Rulleskøjte Klub - Medlem af DRsU ∙ DIF ∙ DGI ∙ VIS

REFERAT: VRK GENERALFORSAMLING 2011
Dato: 7. februar 2011, kl. 19.00
Sted: Street Mekka
Tilstede: 22 medlemmer (inklusiv de 5 bestyrelsesmedlemmer og revisoren)
Referent: Jan Scholtyssek

DAGSORDEN
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.

PUNKT 1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Kate Frances Samuelsen melder sig som dirigent og vælges.
Jan Scholtyssek melder sig som referent og vælges.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.

PUNKT 2: BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR
Sune Jensen fremlægger årsberetningen for klubben og motion/speed-afdelingen. Oliver Sommer
fremlægger årsberetningen for hockey-afdelingen. Henriette Thiim fremlægger årsberetningen for
Roller Derby. Årsberetning bliver enstemmigt godkendt.

PUNKT 3: FORELÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB
Kasserer Steffen Seisbye præsenterer regnskabet for 2010.
Diskussion af opgørelsen for Friday Night Skates penge, der opbevares af klubben. Revisor Benny Orloff
gør rede for dette og for opgørelsen af klubtøj og udstyr.
Regnskabet bliver enstemmigt godkendt.

PUNKT 4: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Kontingentforslag fremægges af Sune Jensen.
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Diskussion af motionskontingentet mht. økonomisk grundslag for det foreslåede beløb. Der
argumenteres for beløbets størrelse i forhold til andre klubbers kontingent, planer om investeringer i
udstyr af forskellig art og i forhold til budgettet. Det besluttes at budgetforslaget skal høres og
gennemgås før der kan stemmes om forslaget og afstemningen flyttes enstemmigt til efter pkt. 5.
Afstemningen efter pkt. 5 giver følgende resultat: 20 stemmer for bestyrelsens kontingentforslag, ingen
stemmer imod og 2 stemmer blankt. Forslaget bliver vedtaget ved simpelt flertal.

PUNKT 5: FORELÆGGELSE AF BESTYRELSENS BUDGETFORSLAG FOR DET KOMMENDE ÅR
Sune Jensen fremlægger bestyrelsens budgetforslag. Der er ikke ønske om at generere et konstant
overskud, hvilket genspejles af et lille underskud i budgettet.

PUNKT 6: BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Punktet udgår, da der ikke er modtaget nogen forslag til behandling.

PUNKT 7.A: VALG AF BESTYRELSE I HENHOLD TIL § 4
Sune Jensen genopstiller som formand og genvælges enstemmigt for en ny periode på 2 år.
Oliver Sommer genopstiller som menigt bestyrelsesmedlem og genvælges enstemmigt for en ny periode
på 2 år.
Henriette Thiim trækker sig fra bestyrelsen efter 1. år, og der skal derfor vælges et nyt menigt
bestyrelsesmedlem for 1 år. Ida Exner stiller op til valg og vælges enstemmigt for en periode på 1 år.
Johnny Joyner og Steffen Seisbye var ikke på valg i år, og fortsætter som menige bestyrelsesmedlemmer.
På førstkommende bestyrelsesmøde besætter bestyrelsen selv næstformand og kasserer posterne
blandt de 4 menige medlemmer.

PUNKT 7.B: VALG AF 1 ELLER 2 SUPPLEANTER
Vita Lodite og Charlotte Ehrhardt stiller op til valg og vælges enstemmigt.
Per Jensen og Arne Mølgaard-Nielsen genopstiller som suppleanter trods fravær ved
generalforsamlingen. De genvælges også enstemmigt.
Dermed har bestyrelsen 4 suppleanter.

PUNKT 8. A: VALG AF 1 REVISOR
Benny Orloff genopstiller og genvælges enstemmigt.

PUNKT 8.B: VALG AF 1 REVISORSUPPLEANT
Erik Baunegård foreslås, men da han ikke er til stede, gives bestyrelsen mandat til at tage ham som
revisor suppleant, eller finde en anden.

PUNKT 9: EVENTUELT
Sune Jensen orienterer om nogle af planerne for det kommende år:


Børnehold skal fortsat have fokus.
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Roller Derby Bout på hjemmebane i Docken den 15. april.
Bane-DM på Ørestad-banen den 27.-29.maj.
Copenhagen Inline Challenge er planlagt den 18. eller 19. juni. Godkendelse fra Københavns
Kommune ikke endeligt i hus.
B/C-stævne på Ørestad-banen søges planlagt.

Jesper Bjerre mindede om at man kan købe motions- og speedafdelingens klubtøj hos ham.
Titlen ”Årets VRK'ere” gik til Henriette Thiim og Emma Hedman for opstart af den helt nye sport på
rulleskøjter - Roller Derby - og for deres store engagement for sporten.
Møde blev afsluttet kl. 20:50.

GODKENDELSE AF REFERAT
Referent, Jan Scholtyssek

Dirigent, Kate Frances Samuelsen

_____________
Dato

_____________
Dato

_____________________________________
Underskrift

_____________________________________
Underskrift
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