Referat – VRK generalforsamling 2012 – 28. februar 2012
Ordstyrer: Jørgen Holmenlund
Referent: Jan Scholtyssek
16 medlemmer tilstedeværende
•
•
•

•

•

•
•

•

Valg af dirigent og referent
◦ Se ovenfor
Ordstyreren konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dagsorden lever op til
vedtægterne.
Bestyrelsens beretning
◦ Sune Jensen fremlægger bestyrelsens beretning for motion/speed-afdelingen
◦ Ida Exner fremlægger Roller Derby-delen
◦ Oliver Sommer fremlægger Hockey-delen
◦ Beretningen godkendes
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
◦ Steffen Seisbye fremlægger regnskabet
◦ Regnskabet godkendes under forbehold for godkendelsen af CIC2011-regnskabet af
revisor Benny Orloff.
Fastlæggelse af kontingent
◦ Rabatordningen for medlemmer med tilknytning til Copenhagen Roller Derby (CRD)
laves for at kunne henvise nye løbere af CRD til begyndertræningen, hvor også erfarene
trænere fra CRD vil hjælpe.
◦ Diskussion af gratis gæstetræning mellem VRK og CRD
◦ Bestyrelsens forslag godkendes
Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
◦ Sune Jensen fremlægger budgetforslag
Indkomne forslag
◦ Vedtægtsændringer (indsendt af bestyrelsen)
▪ De foreslåede ændringer gøres klar ved at sætte de gamle vedtægter op mod det nye
forslag.
▪ Afstemning: 15 for-stemmer, 1 blank stemme.
◦ Underskudsgaranti for Copenhagen Inline Challenge
▪ Jørgen Holmelund fremlægger forslaget
▪ Diskussion af forslaget
• Diskussion af om bestyrelsen skal bemyndiges til at give underskudsgaranti på et
fast beløb eller en fast budgetstørrelse
• Forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at tage en risiko på op til 50.000
kr. for afvikling af Copenhagen Inline Challenge. Der stemmes om dette forslag:
11 stemmer for, 5 blank.
Valg af bestyrelse
◦ Der skal vælges 4 menige bestyrelsesmedlemmer:
▪ Sune Jensen (2år)
▪ Jan Scholtyssek (2år)
▪ Charlotte Erhardt (2år)
▪ (ubesat). Bestyrelsen bemyndiges til at vælge et yderligere medlem (1år)
◦ Der skal vælges 2 suppleanter
▪ 4 stiller op og generalforsamlingen vælger dem alle:
• Jørgen Holmenlund

•

•

• Johnny Joyner
• Arne Mølgaard-Nielsen
• Per Jensen
◦ Valg af revisor
▪ Benny ønsker genvalg. genvælges
◦ Valg af revisorsuppleant
▪ Steffen Seisbye stiller op og vælges
Eventuelt
◦ Tur-udvalg:
▪ Steffen præsenterer forslag om nedsætte et tur-udvalg
▪ Tur-udvalget og trænerudvalget skal samarbejde
Ordstyreren lukker generalforsamlingen med anmodning om at lægge beretning og
budgetforslag ud på nettet.

