Referat - VRK-generalforsamling - 2014-03-08
Tilstedeværende: 13 medlemmer, heraf 3 fra den gamle bestyrelse.
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Valg af dirigent og referent
◦ Jørgen Eigil Hammer valgt som dirigent
◦ Jan Scholtyssek valgt som referent
Bestyrelsens årsberetning
◦ Blev læst op.
◦ Godkendt uden kommentarer
Regnskab
◦ Sune gennemgår regnskabet for Copenhagen Inline Challenge og VRK
◦ Redegørelse for FNSs forhold til VRK
◦ Regnskabet er endnu ikke revideret. Sune og Benny sætter sig sammen hurtigst muligt.
◦ Stor ros til Copenhagen Inline Challenge-holdet
◦ Regnskabene vil blive godkendt under forbeholdt for at revisor Benny Orloff kan
godkende det.
◦ Regnskab for Copenhagen Inline Challenge: Enstemmigt godkendt
◦ Regnskab for VRK: Enstemmigt godkendt.
Kontingentforslag:
◦ Bestyrelsen foreslå at fastholde kontingentet for motionsafdelingen
◦ Hockeys nye kontingent er 800 kr. for en halv sæson.
◦ Forslag om at se på budgettet før godkendelse af kontingent-forslaget. Forslag vedtaget.
Budgetforslag
◦ Budgetforslaget gennemgås.
◦ Der spørges til tøjbestillingen hos Orana Dynamics. Vi har nu i ca. 1 år ventet på tøj fra
dem som allerede er betalt. Der foreslås at gå sammen med andre klubber og DRsUs
sportskomite Fitness & Speed som også har et udestående.
◦ Der stilles spørgsmål til de forholdsvis høje budgetterede poster for klubadministration,
som ikke er dækket af konkrete ideer. Der foreslås en mikrobølgeovn til klubhuset.
◦ Redegørelse for hockey-afdelings udfasning.
◦ Diskussion af synergi mellem andre dele af klubben.
Kontingentforslag (fortsat):
◦ Bestyrelsens kontingentforslag vedtages enstemmigt.
Valg til bestyrelse
◦ Der er regulært tre på valg: Sune Jensen, Oliver Sommer, Jan Scholtyssek.
◦ Sune og Oliver ønsker ikke at genopstille.
◦ Derudover trækker Jørgen Holmenlund sig.
◦ Kasper Wiberg og Jan Scholtyssek vælges enstemmigt for 2 år.
◦ Der gives bestyrelsen mandat til at rekrutere to yderligere medlemmer til bestyrelsen for
hhv. 1 og 2 år.
◦ Per Jensen vil gerne stille op som suppleant, men ønsker ikke nogen plads i bestyrelsen
◦ Valg af suppleant: Udsættes pga. mangel på medlemmer til bestyrelsen
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Valg til revisor
◦ Benny Orloff tager imod genvalg og vælges enstemmigt.
◦ Erik Baunegård stiller op som revisor suppleant og vælges enstemmigt.
Eventuelt
◦ Årets VRKer tildeles i år Michael Carlsson, som desværre ikke er tilstedeværende.
◦ Mayanoa, som står for Berlin turen i år, meddeler at 18 allerede er tilmeldt busturen til
Berlin Marathon.
◦ Ønske om at få begivenheder hurtigere ind i kalenderen

