Generalforsamling i VRK 09.02.16
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Behandling af indkomne forslag (Forslag 1, 2, 3, 4, 5 – se længere nede i dokumentet)
a. Valg af bestyrelse i henhold til §4
b. Valg af 1 eller 2 suppleanter
a. Valg af 1 revisor
b. Valg af 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Kommentarer til dagsorden pkt. 7 ’Valg af…’
Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:
1. Kim Hejnesen – er villig til genvalg
2. Kasper Wiberg – er villig til genvalg
3. Suzan May Christiansen – er ikke villig til genvalg
Selvom Suzan har fungeret som formand, er det blot et bestyrelsesmedlem der er på valg.
Generalforsamlingen krævede sidste år, at bestyrelsen konstituerede sig med en formand,
men der står i vedtægterne, at bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer som fordeler
opgaverne imellem sig. Suzan har også haft opgaven med at opdatere vrk.dk samt FB og disse
opgaver skal den nye bestyrelse fordele mellem sig. Suzan fortsætter i Træningsudvalget som
repræsentant for Freestyle holdet.
Derudover udtræder Jørgen Eigil Hammer fra bestyrelsen selvom han ikke er på valg og der
skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem, som indtræder i Jørgens sted. Det betyder, at dette
bestyrelsesmedlem er på valg til næste år. Jørgen har haft opgaven som kasserer og denne
opgave skal den nye bestyrelse fordele mellem sig. Jørgen fortsætter som træner og frivillig i
klubben, og er i gang med at arrangere VRK/VARK fællestur til Berlin Marathon 2016.
Der er valg af 1 eller 2 suppleanter hvert år. Per Jensen er den nuværende suppleant.

Forslag 1 – Georg Dann
Kære bestyrelse, forslag til generalforsamling.
Syntes det ku være af stor værdi for VRK at vi bringer den årlige VRK bustur til Berlin op på
GF og måske kunne finde hjælpere til arrangement af selve busturen og booking af hotel, de 9
år jeg har været med på turen har vi boet på samme hotel, så den del af arrangementet skulle
være rimeligt overskueligt.
I forbindelse med at klubben åbenbart har lidt likvide midler som man gerne vil smide ind i
puljen til fremme af rulleskøjteløb, kunne man jo evt. hyre en professionel arrangør, eller
måske et tilskud til busbillet til dem der deltager i den fælles kørsel.
Jeg ved at Per Jensen fra VARK/VRK i 2015 stod for arrangementet lige i sidste øjeblik, fordi
man ikke var forberedt på at dem der plejer at stå for det ikke var med på forberedelsen 2015.
I samme moment vil det være på sin plads at bringe vores CIC løb på banen, da det jo
efterhånden var ved at vokse sig så stort at der kom deltagere helt fra Italien, det ville jo være
synd hvis det skulle dø helt ud, specielt fordi jeg ved hvor meget arbejde der har været lagt i
det, for at få det derhen hvor det er i dag og mange af de frivillige der har været med de sidste
år, stadig står på spring og er villige til at give hænder med for at få det op at stå og helst
vokse sig endnu større.
MVH Georg Lee Dann VRK Medl. Nr. 12687

Forslag 2 – Sune Jensen

REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER
ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

Motivation:

For at få en højere grad af medlemsinddragelse i klubbens drift og bestyrelsens arbejde,
mener jeg at det vil hjælpe meget, at man kan se hvad der arbejdes med i bestyrelsen.
Medlemmerne skal have mulighed for at få emner med på dagsorden til et bestyrelsesmøde,
og bestyrelsen skal i referatet komme med en motiveret afgørelse/beslutning.
For at det kan lade sig gøre, skal et bestyrelsesmøde annonceres i god tid, 7 dage før. Senest 7
dage efter mødet skal der offentliggøres et referat fra mødet.
Alle emner behandlet på mødet bør optræde af referatet, dog skal der tages hensyn personlige
sager, eller andre der ikke bør være offentlig tilgængelige.

Ændringer til vedtægter:

$4, stk. 1: Sidste afsnit fjernes:
Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Der udfærdiges referat af møderne.
$4, nyt stk. 8 tilføjes:
Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Møderne annonceres senest 7 dage før afholdelse.
Referat af møderne offentliggøres senest 7 dage efter et møde er afholdt.

Forslag 3 – Dorte Østergren-Olsen & Tomas Østergren

Forslag til VRK generalforsamling 09.02.2016
Indledning
For at sikre fortsat udvikling af Freestyle Slalom holdet (og Freestyle Slalom Trænere) i VRK
regi, er det vigtigt at hente inspiration og læring udefra.
Da VRK er den eneste klub i Danmark som har Freestyle, er vi nødt til at hente inspiration fra
andre trænere i udlandet.
Det er en dyr fornøjelse at hente udenlandske trænere til Danmark og undervise/afholde
workshop, og derfor vil Freestyle Slalom foreslå, at der er et tilskud fra VRK.

Til afstemning
For afholdelse af 2 Freestyle Slalom workshops i sæsonen april 2016 til marts 2017 bevilges
det, at der gives op til 6.000 kr. pr. workshop i tilskud fra VRK (i alt op til 12.000 kr.).
Tilskuddet skal dække fly, hotel og transport for den/de udenlandske trænere der kommer og
afholder workshop, samt deltagelse af Freestyle Slaloms egen træner (Eliska).

Forudsætning
Freestyle Slalom udøvere som deltager i workshops, betaler de udenlandske trænere for selve
træningen (bortset fra Eliska som VRK dækker jf. tilskuddet på 6.000 kr.).
Freestyle Slalom holdet arrangerer selv alt vedrørende begge workshops.

Forslagsstillere
Dorte Østergren-Olsen Tomas Østergren

Forslag 4 – Helle Bang
Hej VRK
Jeg vil gerne foreslå, at man prøver at lade træningstiderne for indendørs træningen om
lørdagen i Valbyhallen rotere for resten af indendørssæsonen, sådan
at Marathon/Teknik/Speed-holdet kommer til at træne kl 11:30.

Mvh Helle Bang

Forslag 5 – Helle Bang
Hej

Jeg tænker, at det, til generalforsamlingen, er relevant at tage op, hvad vi gør, hvis/når vi
ikke kan bruge Pulg & Play længere.
Er der andre steder vi kan bruge?
Hvad med Copenhagen Skatepark på Enghavevej?

Mvh Helle Bang

Forslag 6 – Georg Dann

Kære bestyrelse forslag fra medlem nr. 1268
Et lille forslag til VRK. Generalforsamling mht. Træningstiderne som i øjeblikket
har en forkert sammensætning for rent træningsmæssigt at hænge sammen,
da jeg for 8 år siden startede som nybegynder, manglede jeg både erfaring, en
masse tekniktræning og mod, startede derfor som nybegynder, efter et stykke
tid at have set på speederne som trænede efter nybegynderne, blev jeg faktisk
så nysgerrig og tog mod til mig og begyndte at træne med speederne. Jeg kan
faktisk stadig lide at komme og træne med nybegynderne som en form for
opvarmning og styrke min egen selvtillid, for derefter at træne videre med
speederne. Men som det ser ud nu mht. tiderne så skal jeg enten nøjs med at
træne speed, eller med nybegynderne hvis ikke jeg vil vente i 2 timer på at
freestylerne træner og så hænger det alligevel ikke sammen.
Mit forslag går kort ud på at nybegynder træning bør hænge sammen med
speedtræning, så får nybegynderne en chance og måske mod på at
prøve speedtræning.
MVH. Georg Lee Dann

