VAC - GENERALFORSAMLING 2018
Formandens beretning m.m. for 2017
2017 forløb nogenlunde på samme måde som 2016. På medlemssiden var det de samme personer
som prægede og tegnede vores klub – dvs. bestyrelsen og enkelte udvalgsmedlemmer som udgjorde
hovedparten af de voksne medlemmer i klubben.
På ungdomssiden var ligeledes alting uforandret, dvs. både antallet af unge som dyrker atletikken, og
dem som møder jævnlig frem til træningen.
Sportslige bedrifter i 2017:
På det sportslige område fik VAC efter en medaljeløse høst ved ungdomsmesterskaberne i 2016,
igen en topplacering ved østdanske mesterskaber i 2017, nemlig i Cross-løb for ungdom. Her blev
Sille Spenner-Bitsch, i gruppen piger 16/17 år, en flot nr. 3. på 4 km i tiden 15,46 min.
Ellers deltog vores ungdomsgruppe i 2017 ved 2 ungdomsstævner (UP) i Herlufsholm og 2 UP stævner i Maribo samt ved vores interne klubmesterskaber i Vordingborg.
Der blev ved disse stævner opnået en del gode resultater og det blev også til 2 klubrekorder (KR).
Den ene KR gik til Liva Sandorff Hemmingsen i gruppen piger -11 år med 2.309 point i 3.kamp (60
m – længde – kugle). Og så blev det til ny KR i 4x100 m stafet i gruppen piger -15 år, hvor tiden nu
lyder 59,8 sek. og hvor udøverne var: Eva – Silje – Mia og Sissel.
Stadion.
Stadionforholdene – især løbebanerne – var katastrofale det meste af sæsonen. Og der var ikke meget
hjælp at hente hos kommunen (Kultur og Fritid) samt Park & Vej (P&V), De prøvede i stedet forsigtigt at få klubben overtalt, til eventuelt at flytte selve atletiktræningen til Seminariets baner. Her kunne jeg dog ved selvsyn konstatere at der var endnu ringere forhold end på selve stadionet og at der
manglende samtlige faciliteter, indenfor spring og kast, hvorfor jeg med det samme meldte klart fra.
Jeg tror personlig ikke at P&V kender til den øgede brug af atletikfaciliteterne og løbebanerne fra
øvrige brugere såsom kommunens forskellige skoler. Disse henvender sig som regel til os vedr. afholdelse af aktiviteter på stadion samtidig med at de vil låne vores redskaber.
Om det skyldes den manglende stadionmand som tidligere ordnede anlæggene og havde styr på tingene ved jeg ikke. Med både vi og enkelte eksterne brugere føler, at kommunikationen mellem P&V
og afdelingen for Kultur og Fritid samt især vores klub ikke er optimal.
Fremtidsudsigten
Mht. træningen og andre aktiviteter fremover i klubregi ser det på nuværende lige så dystert ud som
det har gjord de senere år. Men som vi også tidligere var enige om så ser vi tiden an. Og så længe vi i
klubben har lyst og energi til at fortsætte – selvom det er på lavt plus og med ringe baneforhold – så
længe vil vi fortsætte med denne fritidsaktivitet, som i sidste ende er til glæde for en del unge som
forhåbentligt får en god oplevelse sammen med deres kammerater.
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 2017 til godkendelse
Kort fortalt kunne Kirsten fremvise et regnskab som i 2017 kom ud med et overskud på kr.
4.661,88 kr.-. 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
Petrine Nyegaard
Andreas Holse Heilsmann
Jens Nielsen Piper

genvalgt
genvalgt
nyvalgt
nyvalgt
genvalgt

Derudover sidder Wolfgang Schnabl (formand) Karina Schnabl (sekretær) og Margit Rasmussen
(medlem) i bestyrelsen.
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2018 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, Petrine Nyegaard
Andreas Holse Heilsmann

c)

Statistik + Hjemmeside

Wolfgang Schnabl & Rasmus Schnabl

