Beslutningsforslag til VRK's Generalforsamling 28. februar 2012

Forslag:
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at stille underskudsgaranti, til Marathon
Rulleskøjteløbet Copenhagen Inline Challenge. Til gengæld for garantien, foreslås det, at VRKere kan deltage for halv pris af den ordinære løbspris

Motivation:
Vesterbro Rulleskøjte Klub har i 2007, 2009 og 2011 stået for afholdelsen af rulleskøjteløb
under navnet Copenhagen Inline Challenge. Første gang med et halvmarathon som længste
distance. De to sidste havde marathon som længste distance. Alle arrangementerne har været
organiseret af frivillige med tilknytning til klubben. I 2011 var VRK for første gang helt alene om
at arrangere løbet, i modsætning til tidligere år hvor vi koblede os op på andre organisationer
arrangementer.
2011 løbet var sportsligt set en stor succes med ca. 700 tilmeldte deltagere, der
repræsenterede hele bredden af rullesporten fra såvel indland som udland. På de efterfølgende
evalueringsmøder, gav myndighederne også udtryk for at arrangementet forløb meget
smertefrit, til trods for at vi havde hæmmet over 8.000 menneskers trafik til og fra deres bolig
indenfor løbsruten.
Rent økonomisk og ressourcemæssigt havde vi til gengæld ikke tilsvarende succes. Det var
meget vanskeligt at finde ildsjæle nok at uddelegere de mange opgaver ud på i projektforløbet.
Det var rigtigt svært at stampe sponsorer op og det viste sig urimeligt dyrt at etablere fornøden
afspærring af ruten, både rent skiltningsmæssigt som vagtmæssigt. Rent økonomisk betød det,
at vi havde et underskud i størrelsesordenen 40.000 kr., som heldigvis kunne dækkes af
overskud fra tidligere løb. Og i tillæg var kernegruppen omkring arrangementet udbrændt i
længere tid efter løbet.
De meget positive tilbagemeldinger er dog det altoverskyggende argument, for at de fleste af
kernearrangørerne synes, at det er værd for VRK igen at lægge navn til et
rulleskøjtearrangement. Blandt andet af følgende grunde:
1) Vi mangler et årligt tilbagevendende rulleskøjtemarathon i Danmark, der kan samle bredden i
sporten.
2) VRK er ikke fast arrangør af et årligt rulleskøjteløb, på trods af at vi er Danmarks største klub.
3) VRK er kendt for Copenhagen Inline Challenge i rulleskøjtemiljøet
4) Myndighederne er meget positive overfor vores løb, de ser dem som et aktiv i brandingen af
København som en by med fokus på sundhed og motionsaktiviteter. (Desværre uden
økonomisk støtte)
5) Der er stor tradition i VRK omkring Berlin Marathon turene og derfor er det naturligt at vi også
selv arrangerer et tilsvarende løb, der kan engagere klubbens medlemmer yderligere.
Vi ser for os, at kunne afvikle et fremtidig CIC enklere og billigere end 2011 løbet. Det tror vi kan
lade sig gøre af følgende grunde:

1) Myndighederne har godkendt en rute, som er meget enklere at afspærre og afmærke end
den fra 2011. Samtidig indespærrer den ikke ret mange beboere.
2) Vi forsøger at få andre klubber at dele ruten og risikoen med i løbsweekenden.
3) Det er muligt, at benytte billigere tidstagningsudstyr
Så alt i alt bør vi kunne gennemføre CIC med mindre økonomisk risiko end i 2011. Men der er
mange variable udgifter og det er svært at stoppe arrangementet, når vi først har sat toget i
gang, og vi må hele tiden leve med at vi ikke ved hvor mange der deltager. Så derfor er der
behov for, at klubben støtter op økonomisk med en garanti.
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