VAC - GENERALFORSAMLING
Formandens beretning m.m. for 2015
2015 var aktivitetsmæssigt et meget roligt år. Træningen på stadion var generelt koncentreret om
ungdomstræningen, dog med jævnlig deltagelse af enkelte voksne eller masters (nyt ord for veteraner). Der trænes normalt 2x om ugen og træningen forgik under hyggelige og ikke alt for konkurrencemæssigt prægede forhold.
Der har i årets løb ikke været den store stævnedeltagelse af vores ungdomsgruppe. Mit indtryk er, at
de unge helst vil hygge sammen til træningen. Konkurrencementaliteten er ikke ret udpræget, hvilket
jeg personligt savner en del. Men jeg er dog glad for, at man trives så godt til træningen
Vores medlemstal på ungdomssiden har de senere år været ret stabil. Der kommer hvert år en del nye
medlemmer til, som opvejer det antal som glider ud i den anden ende. Når de unge skal på efterskole
eller begynder på gymnasiet er der som regel et stort frafald. Generelt var der dog godt fremmøde og
en meget positiv stemning ved ungdomstræningen.
På senior- / master- og motionsplan har klubben desværre kun få medlemmer tilbage. Det er som
regel også de samme som deltager i selve klublivet eller i bestyrelsesarbejdet.
Sportslige bedrifter:
På det sportslige område kan det nævnes at der i 2015 blev opnået 1 stk. bronzemedalje af Michelle
Holding (Ungsenior 20-22 år) i 3 spring ved de Danske Ungdomsmesterskaber (DM). Michelle var
også den eneste medaljevinder i 2014 og har de seneste 2 sæsoner været den eneste aktive som stillede op ved et DM eller ved Østdanske mesterskaber.
Klubbens unge deltog dog i årets løb i enkelte UP- stævner, ligesom vi selv afholdt interne klubmesterskaber sidst på sæsonen. I 2015 blev der således sat 3 stk. KR for ungdom. Den ene i 80 m i gr.
drenge 12-13 år af Mustafa Yandim med tiden 11,11 sek., medens det blev til 2x KR på 4x100 m
stafet og 1000 m stafet i pigegruppen 14/15 år. De nye KR lyder nu på 59,9 sek., hhv. 2.52,0 min.,
og blev opnået af Malene Schelde – Victoria Høgsmose – Celina Krog og Petrine Nyegaard.
Motionsløb.
Klubbens tidligere store motionsløb - Gåsetårnsløbet – kom med Nyråd Løbeklub som arrangør
godt i gang igen efter 2 års fravær. Jeg tror at det har glædet mange af vores tidligere løbsdeltagere.
Stadion.
Stadionforholdene var som de plejer at være på godt og ondt – især løbebanerne var i perioder ret
løse og med mange løse sten i overfladen, hvilket øger risikoen for mindre skader i forbindelse med
løbetræningen. Højdesprings- og stangspringsmåtten overlever nok heller ikke mange år, da Kommunen pga. pladsmangel ikke opbevarer dem i tørvejr (som ellers lover) i vinterhalvåret.
Det er lidt ærgerligt, da stadionfaciliteterne i perioder også benyttes af flere lokale skoler, både i
idrætstimerne eller til stævneaktivitet / idrætsdage. Vi har som regel en god dialog med deres ansvarlige ledere og vi stiller også gerne klubbens redskaber til rådighed. Samtidig fremviser jeg gerne de
forskellige øvelsessteder på stadion og hjælper lidt med det praktiske.

Afslutning.
Til sidst vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen og klubbens øvrige udvalgsmedlemmer – og det er mit
håb, at det gode samarbejde vil fortsætte fremover.
Wolfgang Schnabl / Fmd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for år 2015 til godkendelse
Kort fortalt kunne Kirsten fremvise et regnskab som i 2015 kom ud med et overskud på kr.
7.906,68. Meget af oveskuddet kunne forklares med årets meget sparsomme stævneaktivitet, samt
mesterskabsdeltagelse.
Er man som medlem interesseret i årsregnskabet kan der bestilles et eksemplar hos Kirsten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valg til bestyrelse
a) Valg af næstformand
b) Valg af kasserer
c) Valg af 2 suppleanter
d) Valg af revisor

Erik Stage
Kirsten Vestergård
Margit Rasmussen
Michelle Holding
Jens Nielsen Piper

genvalgt
genvalgt
genvalgt
nyvalgt
genvalgt

Derudover sidder Wolfgang Schnabl (formand) Karina Schnabl (sekretær) og Amalie L. Røntorp
(medlem) i bestyrelsen.
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2016 er uforandret, svarende til:
Aktive
Motionister
Passive

kr. 150.-/ kvartal
kr. 200.-/ årligt
kr. 75.-/ årligt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eventuelt - herunder bl.a. valg til udvalg
a)
Senior- og Motionsudvalg
Wolfgang Schnabl & Erik Stage
b)

Ungdomsudvalg

Wolfgang Schnabl, Kirsten Vestergård
Karina Schnabl, Michelle Holding

c)

Statistik + Hjemmeside

Wolfgang Schnabl & Rasmus Schnabl

