Generalforsamling 2015-02-28

Æresmedlem Sune Jensen
– VRK-generalforsamling 2015
Bestyrelsen m.fl. indstiller Sune Jensen som æresmedlem i VRK.
Det er svært at komme i tanke om aktiviteter som ikke i bærer præg af Sunes indsats og mange
aktiviteter ville slet ikke findes. Mest fremtrædende ville Danmark og København ikke have et
årligt tilbagevendende rulleskøjteløb, Copenhagen Inline Challenge. Uden Sune ville projektet være
begravet for flere år tilbage, fordi mens resten af arrangørteamet havde mistet troen på projektet
kørte Sune videre og hans mod blev belønnet med et succesrigt og økonomisk velfungerende løb.
Hvad der præcis gør at Sunes projekter plejer at lykkedes tør vi kun gætte på. Måske det har noget
at gøre med at Sune kender utrolig mange mennesker, som han ikke er bange for at inddrage i
projekterne? Måske fordi han ved hvem der gør hvad i kommunen, hvem man skal kontakte for at
opnå noget bestemt og hvilke fonde man kan søge? Måske fordi han går all-in i alt hvad han
foretager sig og prioriterer projekterne over søvn og sit eget arbejde?
Andre projekter som Sune har haft en stor andel i:
•

Ørestadstafetten

•

Kids On Skates

•

Berlinture

•

Bestyrelsesmedlem i 7 år (heraf adskillige år som formand)

•

Friday Night Skate

•

Speed- og tekniktræning

•

VARK-marathon

•

Søgning af haltider (f.eks. tiden senere i aften!)

•

Vedligeholdelse og udvidelse af faciliteterne på Plug N Play

...og vi kunne blive ved! Mens mange af ovenstående aktiviteter vedrører klubben, så rækker andre
aktiviteter ud i resten af rulleskøjtesporten og nogle af Københavns helt store begivenheder. Således
har Sune været områdeleder for Indre By ved Copenhagen Challenge/Ironman i flere år og har haft
en tæt kontakt med andre arrangører. Ofte kræver det ikke mere end at Sune falder i snak med
nogen og så har VRK pludselig et nyt arrangement!
Sune, vi er umålelig taknemmelig for alle de fede oplevelser i klubben og udenfor som vi har pga.
og sammen med dig.
Med denne udnævnelse følger livslang gratis medlemskab i VRK og gratis bustur til Berlin Marathon 2015.

