Referat af ordinær generalforsamling Vesterbro Rulleskøjte Klub (VRK)
afholdt 9. februar 2013 i Valbyhallen.

Punkt 1 – Valg af dirigent og referent.
Jørgen Eigil Hammer valgt som dirigent, Jørgen Holmenlund valgt som referent.
Generalforsamling lovligt indkaldt
Ca. 20 medlemmer deltog

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år. (bilag 1)
Spørgmål.: Hvorfor skiltes Derby-pigerne ud?
Svar: administrativt vanskeligt og få fælles aktiviteter. De har et stærkt fællesskab og basis for egen
klub.

Punkt 3 – Regnskab (bilag 2)
Det fremlagte regnskab var ikke revideret. Forsamlingen accepterede at regnskabet fremlagdes
under disse omstændigheder.
Uddybning af posteringer vedr. Copenhagen Inline Challenge (CIC) 2012: Der var færre sponsorer,
men endnu færre udgifter så arrangementet gav nettooverskud. CIC fik også sponsorhjælp i form af
arbejdskraft. Dog mangler regning til sponsor på kr. 26.675 at blive betalt, hvilket er lidt større end
overskuddet
Spørgsmål.: hæfter VRK for CIC arrangementet
Svar: ja
Spørgsmål: Hvorfor er det svigtet med sponsorer?
Svar: økonomisk hårde tider og organisationen var nok for sent ude.
Spørgsmål: Hvad er forklaringen på de tilgodehavendet på kr. 26.675?
Svar: Vi får hele tiden svar om at pengene nok skal komme. Pågældende ytrer fortsat tilsagn om at
være sponsor. Vi rykker fortsat.
Uddybning af posteringer vedr. VRK’s drift: Ingen rollerderby afdeling længere. Har ikke haft
mange udgifter, der var ingen trænerkurser i 2012. Ikke købt klubtøj. Kontingentvolume i begge
afdelinger har ikke været ændret i de to afdelinger.
VRK resultat nåede ikke budgettet på 0 – men fik overskud på 77.402
Spørgsmål: Hvorfor er berlinmaratonposten i underskud?.

Svar: Den balancerer altid omkring 0.
Spørgsmål: Hvorfor er DM-bane netto underskud?
Svar: Der er købt rekvisitter ind som kan bruges kommende år.
Posten “Skyldigt til eksterne” er turneringsgebyrer til hockey som betales i 2013.
Posten “Periodisering” dækker forudbetalt for klubtøj, som kommer i marts 2013. Vi er ved at løbe
tør for størrelser og dele.
Spørgsmål.: FNS – hvis er pengene?
Svar: VRK administrerer og lægger CVR-nummer til Friday Night Skates økonomi. Det konstateres
at pengene tilhører C-I-C og VRK i fællesskab og er øremærket FNS. Hvis pengene skal bruges i
nyt regi skal det besluttes af begge klubber.
Regnskab blev godkendt med forbehold for revisorgodkendelse.
(er efterfølgende godkendt)

Punkt 4 – Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens foreslog kontintenget fortsætter uændret
Dvs.:
Senior hockey 1000
Junior Hockey 500
Målmænd 300 (de er svære at få)
Motion og Speed 350
Motion Derbymedlemmer 200
Kontingent godkentes i det bestyrelsen blev opfordret til at samtænke en ordning vedr. deltagelse i
træning for medlemmer af andre klubber.

Punkt 5 – Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Indtægter
165000
Udgifter
164500
Overskud 500
Spørgsmål: Hvorfor er udgifter til elite så store
Svar: Det drejer sig om hockey – men opfordring til mere uddannelse af trænere i Speed og motion.

Der er afsat ca. 40.000 til træneruddannelse mm. Generalforsamlingen støttede, at det prioriteres at
bruge penge på trænerkursus.
Spørgsmål: Vil klubben tilbyde Side-by-Side trænere?
Svar: Bestyrelsen er parat til støtte medlemsdrevne initiativer. Så ildsjæle: Kom glad med jeres
projektforslag. Trænere lønnes ikke pt., men man kan komme på kurser osv. Faste trænere har gratis
medlemskab.
Opfordring om SMS medlemsservices

Punkt 6 – Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Punkt 7 – valg af bestyrelse i henhold til § 4.
a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år
Kandidater:
Jørgen Eigil Hammer
Jørgen Holmenlund
Oliver Sommer
Charlotte Erhardt
Alle 4 vælges af generalforsamlingen – bestyrelsen finder selv ud af hvem der formelt skal være
suppleant.
b) Valg af en eller to suppleanter
Per Jensen opstillede og valgtes som 2. suppleant

Punkt 8 – valg af revisor
a) Valg af revisor
Benny opstillede og valgtes til revisor
b) Valg af revisorsuppleant
Der blev ikke valgt en revisorsuppleant

Punkt 9 – Eventuelt
Trænere: behandlet under Punkt 6.
Vedr. medlemskonto – honorar ifm. medlemmers hjælp til arrangementer:

Pengene kan bruges hjælpernes deltagelse i klubbens aktiviter. Kan ikke udbetales. Det har været
meget svært at få “frivillige” til arrangementer à la CIC. Vi betaler til andre klubbers medlemmer.
Bestyrelsen opfordrer til at hjælpe til andre klubbers arrangementer.
CIC afholdes 1. september. Samme rute som sidste. CIC arrangørerne kører videre med en
risikogrænse for underskud på max. 50.000kr. Opfordring til at deltage i arrangementskomitéen.
Ørestad idrætsfestival sidste weekend i maj (karambolerer med Le Mans). Stafetløb for firmaer
(hold med 3 personer pr. firma) rundfart på 1,8 km i Ørestaden en hverdagsaften.
Skal VRK ændre navn? Debat på hjemmeside? Næste generalforsamling.
Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.
Dirigent Jørgen Eigil Hammer

