VAC - GENERALFORSAMLING 2019
Formandens beretning for 2018
2018 var på idrætsfronten et meget stille og roligt år, både med hensyn til stævnedeltagelse samt
tilgang af nye ungdomsmedlemmer. På ungdomssiden måtte vi faktisk konstatere en større tilbagegang i forhold til tidligere år. Den dalende medlemstal må for største delen tilskrives de
utrolig ringe baneforhold på stadion de sidste 1½ år – som gjorde det vanskeligt for vores klub
at tilbyde optimale træningsforhold.
Sportslige bedrifter i 2018:
Medaljer ved Mesterskaber: Østdanske mesterskaber Ungdom Ballerup
Piger 12/13 år:
Liva Sandorff Hemmingsen -06, Bronze 80 m 11,35 sek.
Klubrekorder
Piger 12/13 år:
Liva Sandorff Hemmingsen -06, 80 m 11,24 sek.
Liva Sandorff Hemmingsen -06, 3.kamp (80 m–Længde–Spyd) 1.341 point.
Piger -15 år:
4x100 m stafet: 57,08 sek. (Holdkamp DMU indl., Østerbro)
Liva Sandorff Hemmingsen -06
Sissel Larsen -03
Selma Kaptain -06
Silje Engelhardt -03
Stadion / Træningsforhold
Som indledningsvis nævnt var stadionforholdene – især løbebanerne – i katastrofalt tilstand det
meste af sæsonen. Og da selve græsbanen først kunne bruges fra september mdr., så var normalt
kastetræning og anden træning på græs helt udelukket i store perioder. Det betød især svære
træningsbetingelser for vores ungdomsafdeling, men desværre var der ikke meget hjælp at hente
hos de ansvarlige myndigheder, som står for vedligeholdelsen af anlægget.
Øvrige bruger, dvs. både kommunale og private skoler samt børneinstitutioner, med flere, var
ligeledes en del utilfreds med stadionforholdene i 2018, så nu håber vi alle på bedre forhold og
især bedre vedligeholdelse af anlægget i 2019.
Fremtidsudsigten
Mht. træningen og andre aktiviteter i klubregi fremover, ser det for nuværende lidt dystert ud.
Vi må så håbe, at træningsforholdene i år bliver mere optimale, og forhåbentligt øger chancen
for at der er flere unge med lyst til at dyrke vores sport.
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 2018 til godkendelse
Kort fortalt kunne Kirsten fremvise et regnskab som i 2018 kom ud med et overskud på
kr. 2.322,10 kr.-.
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 formand
b) Valg af sekretær
c) Valg af bestyrelsesmedlem
c) Valg af 2 suppleanter
d) Valg af revisor

Wolfgang Schnabl
Karina Schnabl
Petrine Nyegaard
Andreas Holse Heilsmann
Margit Rasmussen
Jens Nielsen Piper

genvalgt
genvalgt
nyvalgt
genvalgt
nyvalgt
genvalgt

Derudover sidder Erik Stage (næstformand) og Kirsten Vestergård (kasserer) i bestyrelsen.
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2019 er uforandret, svarende til:
Aktive
kr. 150.-/ kvartal
Motionister kr. 200.-/ årligt
Passive
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

