
Referat – Generalforsamling i Vallensbæk Rulleskøjteklub, 25-Feb-2020 
 
Til stede: Gitte Heise, Henk Roelofs , Finn Jacobsen, Claus Eriksen, Rasmus Bigler, Simon Bigler, 
Michael Deleuran, Magnus Asping, Lars Mødekjær, Frank Enevoldsen 
 
Punkt 1 – Valg af dirigent og referent 
 
– Magnus Asping vælges som referent. 
– Rasmus Bigler vælges som dirigent. 

 
Punkt 2 – Bestyrelsens beretning  
 
– Generalforsamlingen er lovligt indvarslet 
– Rasmus Bigler giver bestyrelsens årsberetning. Der gives en stor tak til klubbens trænere og       

frivillige.  
– Årsberetningen bliver enstemmigt godkendt.  

 
Punkt 3  - Forlæggelse og godkendelse af regnskab 
 
– Gitte Heise udleverer som klubbens kasserer VARKs årsregnskab. 
– Årsregnskabet er godkendt af den kritiske revisor (Heidi Aarestrup).  
– VARK har et underskud på 1339,12 kr. Dette er et mindre underskud end budgetteret med.  
– Gitte forklarer at vi er gået ned i medlemstal, og dermed kontingentindtægter – dette 

skyldes en kombination af ny kasserer og nyt medlemssystem.  
– Lars Mødekjær spørger ind til posten ”Kontingent Rulnord for TT og BT”. Gitte forklarer at 

det skyldes at klubben betaler kontingent i Rulnord for Løbere på Talenttrup og Bruttotrup, 
da disse ikke har træningstilbud i VARK i vinterhalvåret.   

– Lars Mødekjær pointerer at der i regnskabet står DRsU og ikke Rullesport Danmark. 
– Lars Mødekjær spørger ind til om vi skal beholde Nordea Kontoen da vi kun har den for at 

søge Nordea-Fonden. Lars spørger om vi har tænkt os at søge penge i fonden, da man 
ellers skal overveje at lukke kontoen.  Rasmus Bigler forklarer at alle klubber i kommunen i 
fælleskab kan søge penge fra DIF og DGI. Finn forklarer at man også kan søge tipsmidler. 

– Årsregnskabet bliver enstemmigt godkendt.  
 

Punkt 4 – Fastsættelse af kontingent  
 
– Bestyrelsen forslår at vi i 2020 fjerner det dyreste kontingent. Dermed vil vi kun have to 

medlemsskaber (ud over støttemedlemskabet). Forslaget bliver enstemmigt vedtaget.  
– Kontingentsatserne er derudover uændrede.  

 
 
 
 
 
 



Punkt 5 – Forlæggelse af bestyrelses budget for det kommende år 
 
– Gitte Heise beskriver budgettet for 2020. I 2020 bliver der ingen indtægter for VARK-

maraton og der budgetteres med færre kontingentindtægter. Der budgetteres dertil med 
tilskud til udlandsture, klubtøj og træningssamlinger. Det forventes at årets VARK-camp 
giver et overskud på 5000 kr. Der budgeres med et større underskud i år sammenlignet 
med 2019. 

– Rasmus Bigler pointerer en fejl i budgettet hvor der står ”2018” hvor der skulle stå ”2020”. 
 
 
 
Punkt 6 -behandling af indkommende forslag  
 
– Bestyrelsen forslår at vedtægterne opdateres med konsekvensrettelser somskyldes 

Unionens navneskifte fra DRsU til Rullesport Danmark. Bestyrelsen forslår også en ændring 
af vedtægterne således at man nu skal melde sig ud via hjemmesiden. Derudover forsåles 
en ændring så man ikke længere kan indsende forslag til generalforsamlingen via brev. 
Dertil korrigeres en paragraf således at der nu står at en ekstraordinær generalforsamling 
skal indkaldes senest 2 uger efter modtagelsen og derudover efter gældende regler. 
Forslagene vedtages enstemmigt.  
 

Punkt 7  – Valg af bestyrelse 
 
– Lars Mødekjær er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen takker Lars for sine 

mange års arbejde i bestyrelsen.  
– Da Gitte Heise ikke på valg er kassererposten ej på valg. 
– Michael Deleuran vil gerne vælges ind i bestyrelsen. Han bliver enstemmigt valgt ind i 

bestyrelsen. 
– Finn Jacobsen er også på valg. Han ønsker genvalg og bliver enstemmigt valgt ind. 
– Claus Eriksen er på valg som suppleant. Han ønsker genvalg og bliver enstemmigt 

genvalgt.  
 
Punkt 8 – Valg af revisor 
 

– Heidi Aarestrup ønsker ikke genvalg som kritisk revisor.  
– Lars Mødekjær bliver enstemmigt valgt som ny kritisk revisor.   
– Peter Andersen bliver valgt ind som kritisk revisorsuppleant in absentia. 

 
Punkt 9 – Eventuelt. 
 
– Lars Mødekjær forslår at skyde sommersæsonen i gang med et åbenthus-arangement. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.  
 

 
  


