Bestyrelsens beretning for sæsonen 2015/2016
Bestyrelsens arbejde

Henover perioden har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder og ellers været løbende kontakt omkring
klubarbejdet. Vi har arbejdet med mailhenvendelser, vedligeholdelse af vrk.dk, information på
Facebook, medlemsadministration, bogføring, administrative opgaver, vedligehold af Plug ’N’
Play, planlægning af stævner og stævnetilmeldinger, udendørs- og
indendørstræningsfaciliteter, DRsU, rabataftaler og meget mere.
Marsha forlod bestyrelsen i starten af perioden og Kim overtog som 1. suppleant hendes
plads. Per har som 2. suppleant deltaget i bestyrelsesmøderne, når det har været muligt.

Træningsfaciliteter
Plug ’N’ Play har altid været en midlertidig mulighed, og nu har By & Havn besluttet sig for at
bebygge Ørestaden. Det betyder, at Plug ’N’ Play bliver revet ned, forventeligt i 2016, men den
endelige udmelding og dato har vi ikke fået endnu. Det næste brugergruppemøde er den 26.
februar 2016, og indtil videre har Sune meldt sig til. Normalt deltager der også en fra
bestyrelsen på brugergruppemøderne, det har indtil videre været Jørgen eller Suzan.
Vi har arbejdet på at finde andre alternativer og har kigget på en hockeybane på Vesterbro,
samt en hockeybane på Frederiksberg, men der er ikke noget på plads endnu for
sommersæsonen 2016, da vi afventer udmeldingen fra By & Havn.
Indendørstræningen i Valbyhallen, DGI-byen og Vibenhus Skole er forløbet som tidligere år.
Dog har Freestyle holdet ansøgt Halbooking om, og fået tildelt, ekstra indendørs træningstid,
som ønsket på generalforsamlingen sidste år. Den ekstra træningstid deler Freestyle med
Rythm/Jam og indimellem enkelte begyndere, som også kører i kegler og laver Freestyle
øvelser.
Suzan har på vegne af Træningsudvalget ansøgt om træningstider for indendørstræning i
2016-2018. Der er ansøgt om eksisterende tider, samt rigtig mange nye tider. Halbooking
vender retur i april/maj med besked om, hvilke tider vi har fået tildelt, og herefter vil
Træningsudvalget fordele tiderne i samarbejde med trænerne på de enkelte hold.

Stævner/løb arrangeret af VRK

Henover året har frivillige fra VRK arrangeret eller været medarrangører af flere stævner og
løb.
Ørestadsstafetten
Ørestadsstafetten er en miniudgave af verdens største stafet-rulleskøjteløb og blev afviklet
30. maj 2015 i forbindelse med Ørestad Idrætsfestival.
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Kystvejsløbet
Kystvejsløbet var et lille løb, som blev afholdt på Kystvejen mellem Charlottenlund Fort og
Klampenborg den 30. juni 2015 i samarbejde med DGI Storkøbenhavn. Der kom 16 deltagere,
som fik mulighed for at rulle på Kystvejen og stemningen var god.
CIC
Det er det største stævne, som VRK arrangerer, og også dette år krævede det et stort
forarbejde fra frivillige klubkræfter, før folk kunne rulle af sted i den kraftige (mod)vind
søndag den 6. september 2015. Der var både deltagere fra Danmark og udlandet, og vi har
allerede modtaget forespørgsler på afviklingen af CIC i år (2016).
Tur til Berlin Marathon 2015
Endnu en fællestur med VARK/VRK til Berlin 2015 blev stablet på benene. Der var 44 med på
turen, og alle havde en god oplevelse. Ud fra den efterfølgende spørgeundersøgelse vurderes
turen som 4,5 på en skala fra 1 til 5. Busturen gik fint, men bussen må gerne komme til
afgangstiden næste gang. Der har været et ønske om at foretage en ændring i forhold til
hjemrejsetidspunktet, og det vil Jørgen forsøge at imødekomme i planlægningen for den nye
fællestur med VARK/VRK for 2016, hvor der både vil være mulighed for bustur og kørsel i
egen bil.

Workshops

Både Speed og Freestyle har afholdt workshops på Plug ’N’ Play.
Den 20. juni var der VRK Powerslide Speed Clinic med Scott Arlidge, og her var mange glade
deltagere mødt op til både den øvede og den avancerede clinic.
Freestyle havde den 13.-14. juni besøg af Natalie Ujuk fra London, som afholdt en 2 dages
workshop og senere på sommeren den 29. juli til 2. august kom Klaudia Hartmanis og Michal
Sulinowski fra Polen og afholdte en 5 dages workshop. Begge workshops var fuldt booket med
VRK medlemmer og både begyndere og øvede blev udfordret.

Trænere og andre frivillige

Klubben er afhængig af alle de trænere og andre frivillige, som bruger tid og kræfter på
klubarbejdet. Dem vil bestyrelsen gerne sige tusind tak for indsatsen til, samt opfordre flere
til at hjælpe med at få klubben til at vokse og udvikle sig.
På trænersiden har vi et fantastisk og loyalt hold af trænere, hvor vi i år både har sagt goddag
til nye og farvel til gamle.
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Desværre har vi sagt farvel til nogle gamle loyale passionerede trænere på
Marathon/Speed/Teknik. Det har betydet, at vi ikke har haft nogen træner til denne træning
siden vi startede indendørssæsonen i oktober 2015. Som situationen er nu, har vi stadig ingen
træner til dette hold, og det betyder, at VRK kun tilbyder selvstændig træning i haltiden.

Bestyrelsen i VRK

Suzan May Christiansen (formand)
Jørgen Eigil Hammer (kasserer)
Steen Schjølin Larsen
Kasper Wiberg
Kim Hejnesen
Per Jensen (suppleant)
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