Medlem af DRsU ∙ DIF ∙ DGI ∙ VIS

VRK generalforsamling den 16. februar 2010 kl. 19-22:30
Sted: DGI Storkøbenhavn, Kbh
Tilstede: 8 deltagere
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Henriette Thiim
Referent: Louise Svendsen
2. Bestyrelsens beretning for året 2009
Hockey – 4 hold m i Danmarksturneringen i 2009. Herrerne såvel som damerne vandt DM
og vores herre 2. hold vandt også deres række (1. division).
Gennemførelse af: Motion, tirsdags og torsdagstræninger og tur rul.
Speed har fået en bane i Ørestaden. 2 ugentlige træninger. Også træning for
supermotionister. Mesterskaber i løb og andre podieplaceringer.
RollerDerby – en sport fra USA, nu som en del af VRK.
Medlemsfremgang pt. 244 betalende medlemmer.
Medlems admin/system ændret. Overgået til Sporti, lettet administrationsbyrden.
Klubudviklingsmøde m. konsulent fra DGI. Lærerigt, men ikke så mange konkrete tiltag
efterfølgende.
Ny hjemmeside gik i luften 15. marts 2009.
Klubtøj – fornyelse på vej i starten af foråret 2010.
Glæde over speedskating bane nu i Kbh. I starten problemer med asfalten, men der
kommer ny i foråret 2010. I tilknytning til banerne har vi fået eget klubhus – 2 containere
til henholdsvis ophold og opbevaring af udstyr. Indretning er stadig pågående.
Copenhagen Inline Challenge – arrangement i samarbejde med VARK. Mange VRK hjælpere
og løbere støttede op.
FNS – igen mange VRK aktive i baglandet og under løbene som hjælpere.
Lego event i Valbyhallen for børn.
Arrangement for ældre, der dog ikke havde lyst til at skøjte.
Øsrestadens kulturdag: Åbent hus på banen.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Som noget nyt har vi i år et underskud på kr 3.921,‐ Dette skyldes bl.a. de mange nye
aktiviteter ved speedbanen, nogle forskydninger i posteringer for hockey. Der er desuden
en større hensættelse på over kr 60.000,‐ til kommende gadeløb i Kbh.
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4. Fastsættelse af kontingent
Forslag fra bestyrelsen om, at der fremover betales et grundkontingent + ekstra for de
konkrete hold, man ønsker at deltage på. Dette for at sikre, at de med få aktiviteter, ikke
skal betale så meget. Dvs. de der bruger af ydelserne, skal betale mere.
Bestyrelsen forslag med visse modifikationer vedtages, så kontingenterne for 2010 er som
følger:
Grundkontingent
kr. 300 (kr. 150 for børn og unge til og med 17 år). Dette betyder også at forslag stillet af
Benny Orloff vedr. kontingent er faldet.
Holdkontingenter
Turullerer, tirsdagshold og begyndere samt motionister i alle afd.: kr. 0
Børnehold: kr. 150
Speed inkl. licens og betaling af deltagelse ved DM: kr. 450 / børn og unge kr. 250
Roller Derby: kr. 200 (man skal være min. 18 år for at deltage)
Turneringshokey spillere inkl. licens: kr. 700 / børn og unge kr. 350
Hockey keeper: kr. 0
Trænerkontingenter blev diskuteret en del, og bestyrelsen bedes arbejde videre med det.
Det aktuelle forslag er faldet.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Fremlagt med forbehold for justeringer.
6. Behandling af indkomne forslag
Forslag om vedtægtsændringer (vedtagelse kræver at min. 2/3 af de fremmødte stemmer
for): Alle forslag vedtaget.
7.
a. Valg af bestyrelse i henhold til § 4.
Dorthe Olsen trækker sig som formand og Sune Jensen opstiller som formand og
vælges til ny formand.
Oliver Sommer er ikke på valg. Maria Lamber genopstiller ikke. Johnny Joyner
genopstiller og valgt. Astrid Emilie Schrøder opstiller og valgt.
Der er ikke stillet en fuld bestyrelse, men ifølge DRsU breddekonsulent Ole Knudsen
må bestyrelsen gerne være selvsupplerende, hvilket den gives mandat til.
b. Valg af 1 eller 2 suppleanter
Per Jensen og Arne Mølgård genopstilles og vælges. Henriette Thiim opstiller og
vælges.
8.
a. Valg af 1 revisorer.
Benny Orloff modtager genvalg – og vælges.
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b. Valg af 1 revisorsuppleant
Bestyrelsen gives mandat til at finde en revisor suppleant.
9. Eventuelt
Præsentation af Roller Derby sporten som den nye gren af VRK.
Årets VRK’er: Jesper Bjerre for hans indsats med det ny klubhus, FNS, salg af vrk tøj og for
at arrangere ture.
Årets turruller: Christopher Ouzman for hans ildhu og engagement.

Dirigent ‐ Henriette Thiim

Referent – Louise Svendsen
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