VAC - GENERALFORSAMLING
Valg af dirigent: Bestyrelsen pegede på Margit Rasmussen, som vælges.
Margit oplyser, at den ordinære generalforsamling er varslet, d. 31. august 2021.

Formandens beretning for 2019 – okt. 2021
Torsdag den 7. oktober, lykkes det endeligt at få afholdt den ordinære generalforsamling, som egentlig
var berammet i første omgang til marts 2020 og efterfølgende til marts 2021. Som alt andet i disse tider,
var det coronaen der lukkede hele Danmark mere eller mindre ned, og som spændte ben for de oprindelige planer.
Sportslige bedrifter i 2019 – 2021.
Klubbens ungdomsmedlemmer deltog i 2019 kun ved 2 udenbys-stævner. Der var ingen stævneaktivitet i 2020 eller 2021.
Stadion / Træningsforhold
Træningen foregik i 2019 med få medlemmer, men måtte indstilles midte september 2019 efter gentagne hindringer og diskussioner med enkelte VIF- ledere om vores ret til brug af anlægget.
Ved vores efterfølgende klage til Afd. for Kultur og Fritid måtte vi konstatere, at der manglende
opbakning fra deres side, samt fra Afd. for Trafik, Park og Havne (T, P og H). Man henstillede til
gengæld til vores klub, at der ikke måtte foregå kastetræning (spyd og diskos) på stadion ved vores
træning. Dette alvorlige indgreb og den efterfølgende corona-pandemi, hvor vi i 2020 og til dels
2021 var underlagt nogle restriktioner, hvor al træning og stævneaktivitet ikke var tilladt betød, at
atletiktræningen ikke er kommet i gang igen.
I samme periode – mens coronaen stod på - har T, P og H, delvis ødelagt løbebanerne, fjernet kasteburet til diskoskast, mens kuglestøds- og længde / stangspringsanlægget samt spydkastbanen er blevet misligholdt. Ligeledes er der blokeret for højdespringsanlægget med betonklodser.
Nævnte arbejder blev udført uden at vi i klubben blev orienteret om disse tiltag. Efter vores henvendelse og klage, har Kommunen - i stedet for at gå i dialog og sørge for at vi kunne bruge stadionet til
vores træning - foreslået at flytte atletiktræningen hen til Vordingborg kaserne, da man udvidede
græsbanen på stadion. På kasernen forefindes der dog ikke egnede atletikforhold, hvilket vi således
ikke kunne acceptere.
Vordingborg stadion er / var det eneste atletikstadion i kommunen med en opmålt 400 m rundbane
og atletikfaciliteter. Forholdene var dog de sidste mange år, pga. manglende vedligeholdelse - især
af løbebanerne - ret misserable, hvilket medførte en del korrespondance / hhv. telefonsamtaler med
T, P og H, uden at der dog blev udført de lovede forbedringer. Mens man således i mange år overhørte vores ønsker til forbedringer og kom med mange bortforklaringer, var det åbenbart noget
nemmere at ”luske” førnævnte forandringer på Vordingborg stadion igennem. Så må de øvrige brugere som benyttede stadionet til andet end fodbold give fortabt. Vi må bare konstatere at Kommunen og VIF i dette forløb ikke var medspiller men modspiller.
Fremtid
Vi er nu en atletikklub uden et atletikstadion. De misligholdte baneforhold de senere år betød samtidigt
stort frafald ved vores ungdomstræning, trods dette at der var en god atmosfære i klubben. Desværre var
dette ikke nok til at fastholde de unge. Ligeledes har coronakrisen spændt ben for at øge medlemstallet.
Og med de nu delvis nedlagde hhv. ødelagte atletikfaciliteter kan vi heller ikke tilbyde træning mere
eller udøve vores sport lokalt. Vi har derfor det sidste års tid henvist interesserede unge til atletikklubber uden for kommunen.

De medlemmer som for tiden udgør bestyrelsen, eller tegner de forskellige udvalg, er frivillige, og derfor er det forståeligt, at mange af os har mistet lysten til at fortsætte. Vi må nok se i øjnene, at den dejlige tid med atletikken efter 57 år i Vordingborg nærmere sig sin afslutning. Bestyrelsen har derfor indkaldt til ordinær generalforsamling for at beslutte en event. opløsning af klubben.
Afslutning.
Sluttelig vil jeg rette en stor tak til resten af bestyrelsen og klubbens øvrige udvalgsmedlemmer for det
gode samarbejde de sidste mange år.
Wolfgang Schnabl / Fmd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for år 2019 – sept. 2021 til godkendelse
Kirsten fremviste et regnskab som i 2019 kom ud med et overskud på kr. 1482 kr., mens regnskabet i 2020 (under coronaen) kom ud med et minus på 4659 kr. Det endelige resultat i 2021
bliver ligeledes et minus på flere tusind kroner.
Regnskabet blev herefter godkendt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag udefra.
Men VAC´s bestyrelse besluttede d. 29. august at indkalde til ordinær generalforsamling for at beslutte en event. opløsning af klubben.
Beslutning
På generalforsamlingen besluttede bestyrelsen og øvrig ledelse enstemmig at opløse atletikklubben
ved årets udgang. Endelig vedtagelse af beslutningen skal dog træffes på den kommende ekstraordinære generalforsamling, som afholdes d. 24. nov. Tilmelding er nødvendig for interesserede medlemmer.
Stiftelse af atletikklubben skete den 2. april 1964 under Vordingborg Gymnastikforening.
Overgang til selvstændig Forening skete den 23. febr. 1965. Atletikklubben har således eksisteret i
57 år.

