VRK Generalforsamling 2017 - Referat
Den ordinære generalforsaling for Vesterbro Rulleskøjte Klub
D. 21. februar 2017 kl. 18:00, Valby Hallen, København.
Deltagere: 25, heraf 23 stemmeberettigede, 2 ikke stemmeberettigede unge under 16.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Katja Rønsbo
Referent: Katrine Puge
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jonas Bo Madsen oplæste beretningen.
Beretningen omhandler både klubben generelt, træningssteder i fremtiden og beretninger fra
klubbens forskellige hold, stævner, klubtøj, events, rullesportsdagen, åbent vinterrul,
udflugter og arrangementer, samarbejder med eksterne partnere, FNS, Plug n’ Play,
udendørsfaciliteter, og en introduktion af den nye titel Årets Klubkammerat.
Herunder overrækkelse af Årets Klubkammerat 2017 til Emma Rem Rasmussen og
udnævnelse af Jonas Bo Madsen som Årets VRK’er 2017.
Efter beretningen drøftedes mulighederne for udendørsfaciliteter for sommeren 2017.
Bestyrelsen uddybede at planlægning er en lang bureaukratisk proces, men at der nu arbejdes
med et projekt omkring asfaltering bag Bauhaus Valby. Jonas har indleveret forslag, men kan
ikke sige mere på nuværende tidspunkt.
Når Bauhaus er lukket dvs ca kl 20.00 er det dog måske muligt at vi kan få lov at benytte
deres parkeringskælder til træning.
Roller Derby har fået lov til at bruge en hal ved Grønttorvet, og her er der formentlig en
mulighed for samarbejde. De er i øvrigt langt i processen.
Bestyrelsen kigger derudover på noget ved Valbygårdsvej.
Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at hjælpe med at lede efter udendørsfaciliteter
indenfor Københavns Kommune til sommerens træning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Indtægter
Steen Schjølin Larsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at årskontingentet ikke ændres i år, hvilket blev godkendt af
generalforsamlingen.
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Medlemskontingentet er derfor fortsat
Voksne (16+ år) kr. 300,- Forældre (16+ år) kr. 150,- Børn og unge (0-15 år) kr. 150,5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Budgettet tager udgangspunkt i tallene fra 2016.
6. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde et forslag til vedtægtsændringer.
Da det er svært at finde en formand for bestyrelsen, foreslås det, at bestyrelsen ikke længere
skal, men kan, konstituere sig med en formand.
Gammel ordlyd
Stk. 1.
VRK ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen, og består af 5
bestyrelsesmedlemmer.
Senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse, skal den nyvalgte bestyrelse
konstituere sig med en formand og en kasserer samt fordele arbejdsopgaver mellem sig.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Der udfærdiges referat af møderne.
Ny ordlyd
Stk. 1. VRK ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen, og består af 5
bestyrelsesmedlemmer.
Senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse, skal den nyvalgte bestyrelse fordele
arbejdsopgaverne mellem sig, herunder posten som kasserer. Bestyrelsen kan vælge en
officiel formand, men det er ikke et krav.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Der udfærdiges referat af møderne.

Bestyrelsen har tidligere fungeret uden formand, og der kendes ikke til regler som juridisk
skulle kræve en. Hos Dansk Rulleskøjte Union kan formanden formelt erstattes af et
bestyrelsesmedlem, som af bestyrelsen gives stemmeret, i forbindelse med
repræsentantskabsmøde og årsmøde i Dansk Rulleskøjte Union.
Stemmer:
2 blanke.
1 i mod.
2

20 for.
Vedtægtsændringen blev derfor vedtaget.
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Bestyrelsesvalg
a. Valg af bestyrelse i henhold til paragraf 4.
Der er to poster på valg.
Steen Schjølin Larsen genopstiller til valg, og vælges.
Katrine Puge stiller op, og vælges.
b. Valg af 1 eller 2 suppleanter.
Per Jensen , Anders Jurin Hansen og Katja Rønsbo stiller op. Efter ønske om at involvere alle
interesserede, blev alle tre kandidater optaget.
1. Suppleant: Anders
2. Suppleant: Katja
3. Suppleant: Per
8. Revisorvalg
a. Valg af 1 revisor.
Benny Orloff er valgt som revisor.
b. Valg af 1 revisorsuppleant.
Ib Larsen er valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Fødselsdagssang for Per Jensen.
Emmas mor, Tina Rem Rasmussen takker klubben og især Jonas Bo Madsen for den varme
velkomst de modtog i klubben i 2016 og for god stemning generelt i klubben.
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