VAC - GENERALFORSAMLING
Formandens beretning m.m. for 2016

Klubben har p.t. kun få seniorer / voksne (hovedsageligt bestyrelsen som på nuværende styrer selve
klubliv) samt enkelte passive medlemmer tilbage.
Og selv om året 2016 var et Olympisk år hvor vi normalt oplever en større medlemsfremgang, var
medlemstallet på ungdomssiden faldende. I øjeblikket kommer 7 – 8 unge i alderen 11-18 år til vores inde-træning, sommetider færre.
Sportslige bedrifter i 2016:
På den sportslige side deltog Malene Schelde i gr. piger 16-17 som den eneste aktive i et Ungdomsmesterskab sidste år. Desværre måtte Malene nøjes med en 4. plads på 400 m, hvilket betød, at
VAC´s ungdom for første gang i alle år jeg kan huske tilbage, ikke opnåede en mesterskabsmedalje.
Sportsligt bedst i erindring fra det forgangne år er dog Malenes øvrige flotte resultater i flere discipliner. Hun sætte både KR og opnåede 4 placeringer på klubbens TOP 10 rangliste som følger:
200 m – nr. 7 – 27,9
400 m – nr. 6 – 64,81
800 m – nr. 4 – 2.34,61
1.000 m – nr. 3 – 3.36,3 (KR 16/17 år)
Klubbens øvrige unge deltog dog i årets løb i enkelte UP- stævner, ligesom vi selv afholdt interne
klubmesterskaber sidst på sæsonen. Jeg håber, at der i år især vil være flere af vores yngste piger,
som har lyst til at deltage i udenbys-stævner og derved også får venner fra andre klubber.
Stadion.
Stadionforholdene – især løbebanerne – var ikke optimal i hele sidste sæson. Vi må håbe at Kommunen strammer sig lidt mere an i år, særligt da også en øget antal skoler benytter stadionfaciliteterne i
sommerperioden, både til træning og til stævneaktivitet / idrætsdage.
Fremtidsudsigten
Mht. fremtidige træningstilbud for ungdom og seniorer ser det i øjeblikket lidt dystert ud. Vi tilbyder
i øjeblikket kun træningsinstruktion for ungdom, medens vi ikke har haft tilbudt decideret seniortræning i flere år. Samtidig er det især pga. min alder et spørgsmål, hvor langt tid jeg selv kan klare at
blive ved med at stå for vores ungdomstræning. Jeg har desværre i øjeblikket ikke et bud på fremtidige træner / lederemner – især da de unge mennesker som kunne være mulige emner - forsvinder fra
klubben og fra byen, senest når de er færdige med deres skole / gymnasieuddannelse.
Afslutning.
Det er mit håb, at der blandt klubbens medlemmer også i fremtiden vil være nogen til at tage en tørn,
og at klubben dermed får mulighed for overlevelse. 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 2016 til godkendelse
Kort fortalt kunne Kirsten fremvise et regnskab som i 2016 kom ud med et overskud på kr.
5.089,99,-. 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 blev stillet forslag vedr. kontingentfrihed for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, for at sikre
at der også fremover findes medlemmer med fortsat lyst til frivilligt arbejde i klubregi.
Forslaget blev vedtaget.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valg til bestyrelse
a) Valg af formand
b) Valg af sekretær
c) Valg af bestyrelsesmedlem
d) Valg af 2 suppleanter
e) Valg af revisor

Wolfgang Schnabl
Karina Schnabl
Margit Rasmussen
vakant
Jens Nielsen Piper

genvalgt
genvalgt
nyvalgt
(ingen emner for tiden)
genvalgt

Derudover sidder Erik Stage (næstformand) og Kirsten Vestergård (kasserer) i bestyrelsen.
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2017 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,

c)

Statistik + Hjemmeside

Wolfgang Schnabl & Rasmus Schnabl

