Referat – Generalforsamling 2015
27 stemmeberettigede (heraf 4 fuldmagter)
1. Valg af dirigent og referent
1. Jørgen valgt som dirigent
2. Jan valgt som referent
3. Jørgen konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkald
1. Der konstateres at indkomne forslag er udsendt rettigigt
2. Regnskab er udsendt lidt for sent, men der er ikke indvendinger mod at behandle det
som om det var rettidigt udsendt.
2. Årsberetningen blev læst op.
1. Beretningen tages til efterretning
3. Steen fremlægger regnskabet
1. Der stilles spørgsmål til ”indtægten” for spinning. Steen gør opmærksom på at den er
indtastet i den forkerte kolonne og burde står under udgifter.
2. Der stilles spørgsmål til dækning af trænerudgifter. Der svares at der udbetales støtte til
trænerne i form af refundering af kørselsudgifter og tilskud til indkøb af udstyr.
3. Regnskab enstemmigt godkendt.
4. Steen fremlægger balancen.
5. Balancen godkendes
4. Fastlæggelse af kontingent
1. Spørgsmål til aldersgruppen: Vi vedtager at vi definerer børn som værende i alderen 015 år.
2. Sune gør opmærksom på at der gives mindre tilskud fra kommunen hvis kontingentet
nedsættes.
3. Spørgsmål til motivationen for at stille forslaget. Snak om forældres økonomi.
4. Der foreslås at overveje halvårigt kontingent og give individuel rabat.
5. Steen svarer: Det kræver individuelle vurderinger og er administrativt mere besværligt
6. Forslag for børnekontingent (0-15 år) stilles til afstemning som udsendt med præcisering
af aldersgrænserne som beskrevet i stk. 1: Vedtaget med en modstemme.
7. Forslag for voksenkontingent (16+ år): Enstemmigt vedtaget.
5. Budget
1. Steen fremlægger budgettet
2. Hockey indtægter og udgifter skal fjernes
3. Spørgsmål til omkostninger til webhotel
4. Budgettet tages til efterretning (det skal ikke vedtages)
6. Behandling af indkomne forslag
1. To træningstid om ugen til freestyle
1. Marsha fortæller hvor meget mere træningstid er savnet. Hun vil gerne hjælpe med at
søge haltider.
2. Sune forklarer hvorfor det er svært at finde haltider
3. Dorte foreslår at oprette et træningsudvalg til at planlægge træning og søge haltider.
4. Generalforsamlingen er enig i ånden om flere træningstider og opfordrer til at oprette
et træningsudvalg. Der stemmes ikke om forslaget.
2. Sikkerhedsudstyr
1. Benny foreslår at den eneste regel burde være at man kører med det udstyr som man
anser for passende.
2. Mikkel fremlægger at han dropper hjelmen fordi øget sveden pga. hjelm gør det
farligere at stå på rulleskøjterne når der køres samme sted i lang tid.
3. Der er almen enighed om forslaget. Der ønskes at turrul ændres til ”hjelm påkrævet”.

4. Forslag enstemmigt vedtaget med ændringen for turrul beskrevet i stk. 3.
3. Forslag 5 rykkes frem. Sune Jensen udnævnes enstemmigt til æresmedlem for VRK.
4. Forslag 3: Copenhagen Freestyle Challenge
1. Dorte redegør for forslaget. SEBA kommer til at være medarrangør. Økonomisk
støtte muligvis ikke nødvendigt.
2. Forslag enstemmigt vedtaget
5. Forslag 4:
1. Jan fremlægger forslaget
2. Sune spørger om der er en formandskandidat. Det er der umiddelbart ikke
3. Diskussion af om det ville give mening at lave en bedre opgavefordeling i stedet for
4. Bestyrelsen trækker sig tilbage til rådgivning.
5. Forslaget trækkes tilbage.
6. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen senest 1 måned efter generalforsamlingen
at konstituere sig med en kasserer og formand. Dette har ikke nogen indflydelse på
tegningsretten.
7. Valg til bestyrelse
1. Jørgen og Steen enstemmigt genvalgt
2. Der er to frie pladser. Suzan Christiansen og Maria ”Marsha” Lagutina vælges
enstemmigt.
3. Kim Hejnesen valgt enstemmigt som 1. suppleant. Per Jensen enstemmigt valgt som 2.
suppleant.
8. Valg til revisor
1. Benny tager imod genvalg og vælges enstemmigt.
2. Flemming Willumsen vælges som revisorsuppleant
9. Eventuelt
1. CIC-underskudsgaranti:
1. Sune: Underskudsgarantien blev opfattet som selvforlængende. Jørgen Holmenlund
støtter. Ingen konklusion om underskudgarantien stadig gælder.
2. Jan informerer om at den gamle bestyrelse undersøgte mulighederne for at oprette en
støtteforening for at isolere CICs økonomi
3. Benny: Det fungerer ikke og er umoralsk.
2. Spørgsmål til navnet VRK og om det ikke kunne ændres
1. Bestyrelsen bedes se på navneændringer.
3. Kort til Jan og Sandi.
Generalforsamlingen slutter kl. 21:05.
Årets VRKer:
Bestyrelsen forsømte desværre at uddele prisen under generalforsamlingen og fik motiveret og
overrakt prisen for "Årets VRKere 2015" til Dorte og Tomas Østergren(-Olsen) for deres indsats for
freestyle i VRK og København umiddelbart efter generalforsamlingen sammen med de
tilbageværende medlemmer.

