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Bestyrelsens skriftlige beretning for året 2018 
 
Sportsåret 2018 
 
Årets første store sportsbegivenhed var EM i Herrehåndbold, det blev spillet i Spanien. Denne 
gang gik det noget bedre for de danske herrer, der dog tabte bronzekampen til Frankrig, og rejste 
hjem med en 4. plads.  Og mens håndbold-herrerne spillede i Spanien, tog Caroline Wozniacki sin 
største sejr nogen siden, ved at slå Simona Halep i Grand Slam-finalen i Melbourne, og blev 
dermed vinder af Australian Open 2018. 2018 var også året hvor Danmark for første gang var 
værtsland for VM i ishockey. Danmark gik desværre ikke videre fra gruppespillet, men gjorde trods 
alt en god figur, både som hold og som arrangør af mesterskabet. 2018 var også VM-år på 
fodboldbanen. VM blev afholdt i Rusland, og de danske drenge gjorde det bestemt hæderligt. De 
kom 1/8-finalen, men måtte se sig besejret af Kroatien, som endte turneringen med at blive 
sølvvindere. I juli måned blev der kørt cykelløb på de franske landeveje, og også her gjorde en 
danske sig supergodt bemærket idet Magnus Cort gik hen og blev etapevinder på Tourens 15. 
etape. 
 
Danske atleter og hold har i 2018 vundet 5 VM-medaljer i olympiske discipliner. Cykling har været 
klart bedst med 3 VM-sølvmedaljer til Amalie Dideriksen (banecykling – omnium), 4 km- holdet i 
forfølgelsesløb (banecykling) og Annika Langvad (MTB), mens øvrige to VM-medaljer er vundet af 
Emma Jørgensen (sølvmedalje i kajak – K1 200) og Anne-Marie Rindom (bronzemedalje i sejlsport 
– Laser Radial).  
 
Der var også mindre gode ting i sportsåret 2018 – bl.a. var der en lønkonflikt mellem 
kvindelandsholdet og DBU, som reelt bevirkede at man missede kvalifikationen til VM i Frankrig i 
2019, og dermed har de også mistet muligheden for at komme med til OL i 2020 i Tokyo. 
 
Og på herre-siden var det ikke meget bedre (i samarbejdet med DBU), dog fik det kun den 
konsekvens at Danmark måtte sende et ”vikarlandshold” til en venskabskamp mod Slovakiet den 
5. september, og de klarede sig forbavsende godt, og tog hjem med en 0-3 nederlag…men det var 
jo næsten en lille sejr i sig selv, grundet de foreliggende omstændigheder. 
 
For sportsfolk fra Roskilde var det også et godt sportsår, i hvert fald når vi ser på hvor mange der 
var på scenen ved idrætsfesten (afholdt januar 2019) 2018. Det var et rekordstort antal folk der 
skulle have et håndtryk af borgmesteren på scenen – i det 190 personer havde vundet DM-guld 
eller mere i løbet af 2018 i deres respektive sportsgrene. 
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2019 skal nok også blive et spændende sportsår, dog ikke med lige så mange store 
sportsbegivenheder som 2018 kunne byde på. Men spændende skal det nok blive.  
 
Fakta om RIU – og RIU’s medlemmer 
 
Roskilde Idræts Union er paraplyorganisation for den organiserede foreningsidræt i Roskilde 
Kommune. I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen viste optællingen, at RIU p.t. repræsenterer 
76 foreninger og 37.552 medlemmer. 
 
RIU har i årets løb været inviteret til 114 møder, receptioner mv. med kommune, 
medlemsforeninger og samarbejdspartnere, og har deltaget i 102 af disse møder (der har været 
meldt afbud til 12 møder). Møderne har spændt over alt fra møder med medlemsforeninger, 
visionsmøder omkring Kildegården, møde med sponsorer, deltagelse i arbejdsgrupper omkring 
Bordtennis- og Springcenter, svømmehal, Elite- og Talentråd, regionale møder med DIF og andre 
idrætsråd/unioner i Region Sjælland samt udvalgs- og bestyrelsesmøder i de udvalg og bestyrelser 
hvor RIU repræsenterer idrætten i Roskilde.  
 
Budgetforlig 2019-2022 
 
Efter et kommunalt valgår 2017, så blev 2018 et lidt mere ”roligt” år, hvor man nu skulle til at se 
lidt på de løfter der var giver under valget. Og ikke specielt overraskende, så blev der trukket 
ganske pænt i land, da man hen over sommeren skulle til at se på budget 2019-2022. Bl.a. var der 
fra flere politikeres side udtrykt stor støtte til bygning af flere kunststofbaner i kommunen, hele 3 
nye baner var på tegnebrættet under valgkampen (dog måske ikke lige på en gang), og man ville 
lave en helt særlig post på budgettet til kunststofbaner i 2019. Det var der mange der så utroligt 
meget frem til, og skuffelsen blev temmelig stor, da denne ”særlige” post kun blev på kr. 3 mio. 
For det beløb kan man få ca. en halv kunststofbane, når den skal laves efter de seneste 
miljømæssige standarder. Glædeligt var det dog, at man kunne finde enighed om at skaffe 
Svogerslev den tiltrængte kunststofbane i 2019 (der må man så også finde lidt penge i Kultur-, 
fritids- og Idrætsfacilitetspuljen).      
 
En anden ting der ikke var glædeligt, var at man har mindsket lokaletilskuddet for personer over 
18 år, fra 32% til 27% - det vil få konsekvenser for de idrætsforeninger der har mange voksne 
medlemmer, relativt set i forhold til børn og unge mennesker. RIU har naturligvis ikke været enige 
i den beslutning, hvilket også afspejler sig i det høringssvar vi har givet på budgettet. 
 
I gamle dage (dvs. til og med 2016) havde Roskilde Kommune en idrætsfacilitetspulje på kr. 3,5 
mio. Den krympede dog til kr. 2 mio. i 2017 – og i 2018 blev den ”slået sammen” med Kultur-
puljen, hvilket idrætten ikke var tilfreds med – for da skulle kulturen og idrætten ”slås” om de 
samme penge. I budgetforliget 2019 har man udvidet ”målgruppen” med begrebet ”fritid”. Puljen 
er i 2019 på kr. 8 mio. (oprindeligt planlagt til kr. 10 mio. for 2019), og hedder nu ”Kultur-, fritid- 
og idrætsfacilitetspuljen”, og så er det aftalt – i modsætning til 2018 - at 20% af denne pulje 
allokeres til Kultur/fritid, og 80% til idrætten. Den procentfordeling er idrætten tilfredse med. 
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I gamle dage var RIU høringspart på de kr. 3,5 mio. der var i idrætsfacilitetspuljen. I 2018 blev det 
besluttet (KIU-møde den 5. december 2018), at fra 2019 underallokeres kr. 1 mio., i en pulje der 
hedder ”Puljen til små renoverings- og forbedringsopgaver” (fra de kr. 8 mio.), og det præciseres 
bl.a. at RIU ”kun” høringspart på denne ene million kr. De øvrigt kr. 7 mio. har RIU eller FOU ingen 
høringsret på. 
 
Idrætsfacilitetsanalyse 
 
I årets løb har RIU været indbudt, af Roskilde Kommune, til at drøfte præmissen for den nu 
foreliggende idrætsfacilitetsanalyse, som har navnet ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde kommune – 
aktiviteter og faciliteter”, udarbejdet af Syddansk Universitet. Selve rapporten er først blevet 
præsenteret i februar 2019 for RIU.  
   
Ny svømmehal 
 
Efter det kommunale valgår 2017 – hvor der var rigtigt meget ”støj” om svømmehallen igen-igen, 
så var 2018 lidt mere ”stille”. Der var ikke så mange meninger der blev luftet i årets løb (i forhold 
til 2017). Men man kan dog konstatere, at yderligere forsinkelser er stødte til på selve projektet. 
Det er ærgerligt, men det er ikke af årsager som kommunen direkte har kunnet påvirke.  
 
Andre haller og bygninger 
 
Kært barn har mange navne, og Gymnastik- og bordtennishuset, eller Rib’en eller nu Idrættens 
Hus har haft mange af dem. Men vi taler stadig om kun én bygning på Kildegården, nemlig det hus 
– der nu officielt hedder ”Idrættens Hus”, der huser gymnastik-folket og bordtennisfaciliteter. Det 
er et rigtigt flot og brugbart byggeri der nu står færdig. Det blev ”leveret” hen over sommeren 
2018, dvs. det blev færdigt lidt før tidsplanen, til den aftalte pris og med den kvalitet som var 
forventet. Det er succeshistorie, som vi kan være stolte af her i Roskilde. 
 
Et andet bygningsværk, som også blev færdigt i 2018, var Jyllingehallen. Jyllingehallen huse mange 
idrætsmennesker, hvoraf en stor del har lidt under den brand det ødelage hallen i 2014. Men nu 
fremstå Jyllingehallen fantastisk flot, efter genopbygningen, og er blevet til stor glæde for de 
mange daglige brugere. Officiel åbning af Jyllingehallen fandt sted i august 2018. 
 
Ramsøhallen brændte jo også, det var i 2016. Genopretning af store dele af hallen blev færdiggjort 
i marts 2018, men nu udestår udbygningen af hallen, og den forventes endelig færdig i 2020 – i sin 
nye form.       
 
Stadion-projektet 
 
Siden station-projektet voksede til et superligastadion har der været rimeligt stille på front. RIU 
har ikke været involveret i noget omkring dette projekt i 2018. Der har dog være udbudsrunde på 
projektet, og FB Gruppen skal udvikle og bygge projektet. Foreløbigt har man politisk accepteret 
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afståelsen af byggeretterne, og får dette stadion tilbage som kompensation for byggeretterne. Det 
er fortsat forventningen af projektet kan gå i gang i 2019.  
 
Samarbejde med kommune og forvaltning 
 
RIU har et godt og gnidningsløst samarbejde med både ledelse og medarbejdere i forvaltningen, 
som generelt er gode til at involvere os. Desværre er der flere dygtigt medarbejdere som har 
forladt forvaltningen, nemlig Kasper Pedersen, som nu er daglig leder i Roskilde Svømmehal, og 
Christoffer Okholm-Naut, som er tiltrådt som direktør hos DBU Sjælland. Christoffer har haft 
meget med RIU at gøre, bl.a. også fordi han var meget involveret i Elite- og Talentrådet. 
 
Halvårsmødet 
 
Halvårsmødet fandt sted den 1. november 2018, og var reelt set planlagt som en ”oplevelse” for 
RIU’s medlemmer, idet vi havde købt Lars Christiansen, til at komme og holde foredrag med 
udgangspunkt i sine bøger om sit lange håndboldliv. Det blev en rigtigt fin aften, hvor der var 
mange spørgsmål til foredragsholderen. Ellers blev budget 2019 drøftet, lige som det blev meddelt 
at RIU skal finde sig en ny formand i 2020, da nuværende ikke er villig til genvalg. 
 
Ny hjemmeside til RIU 
 
En af de ting der både har kostet penge, og taget tid, er ”projekt” ny hjemmeside til RIU. Vores 
gamle hjemmeside byggede på en teknologi der var ”out-dated”, hvilket bl.a. gav kom til udtryk 
når vi skulle håndterer tilmeldinger til fx halvårsmøde, indstillinger på folk der skal hædres mv. 
Man kunne godt ”indrapporterer” via hjemmesiden, men al den behandling der skulle ske 
bagefter, var 100% manuel. Dvs. man kunne ikke lave et udtræk fra hjemmesiden til fx excel. Men 
det har vi nu fået lavet om på. Den nye hjemmeside gik i luften primo december, og allerede nu er 
vi glade for resultatet. Dette viser nu også, at vi relativt let selv kan håndterer en del 
administration, og vi vil fra 2019 købe færre ydelser i RKIC, end vi har gjort tidligere. 
 
Tilskud til trænere og ledere 
 
I 2018 er der i alt indkommet ansøgninger for i alt kr. 607.110,50, men af dem var kr. 167.155,00 
fejlansøgninger, eller lå i forkert periode. 
 
I alt er der indkommet berettigede ansøgninger for kr. 439.955,50 fra i alt 43 foreninger til i alt 363 
personer. Det synes vi er enormt flot. 
 
Det viser også den trend vi har set de sidste mange år, at den pulje der er på kr. 250.000 er alt for 
lille til det store behov der er ude i foreningerne. 
 
Igen i 2018 ser vi at der er et ikke ubetydelig ”sæson-udsving” i ansøgningerne. Ca. 20% af 
ansøgningerne falder i først halvår, og 80% falder i andet halvår. Vi ændrer derfor 
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udlodningsprincippet – fremadrettet, således at ca. 20% af puljen udbetales i første halvår, og 80% 
i andet halvår. 
 
RIU søgte som lovet sidste år, om at få flere penge til træner/lederuddannelse, i forbindelse med 
budgetprocessen 2019, men det kom vi desværre ikke igennem med. Og da man samtidig skar i 
lokaletilskuddet, fandt vi ikke anledning til at forfølge denne sag yderligere i 2018. 
 
RIU’s deltagelse i foreninger, udvalg og bestyrelser  
 
RIU står altid klar når der skal laves samarbejdsaftaler, stiftes mødefora eller tages plads i 
byggeudvalg – hvor vi er ved at have en god del erfaring, som vi kan bidrage med. 
 
RIU er medlem af Erhvervsforum Roskilde og Havneforum.  
RIU har en bestyrelsespost i § 17 stk. 4-udvalget i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, hvor 
Jørgen Aufeldt er repræsentanten. Bestyrelsesposten i fonden bag Roskilde Vandrehjem varetages 
af RIU’s tidligere formand Ove Pedersen, som er fondens næstformand (som repræsentant for 
RIU).  
RIU deltager i dialogudvalget omkring foreningernes deltagelse på Roskilde Festival med Per 
Birkedal. 
 
Carsten C. Nielsen sidder i udendørsudvalget, og Lisbeth Klarskov med fordeling af indetider. 
Carsten og Lisbeth deltager også i møder omkring Kildegårdsprojektet, der fortsætter selv om 
Idrættens hus nu er færdig. 
Jørgen har siddet i priskomiteen for Roskilde Kommunes idræts- og kulturpriser, og i 
byggeudvalget omkring ”ny svømmehal”. 
 
I det kommunale Elite- og Talentråd er RIU også repræsenteret af Jørgen, der er næstformand i 
rådet.  
Mette Just er RIU’s repræsentant i brugerrådet under Roskilde Badet, lige som Mette også sidder 
med i byggeudvalget i Ramsøhallen. 
Projekt KICK - bevægelse på erhvervsskolen - har som mål at bidrage til at øge trivsel og 
gennemførelse blandt eleverne – samtidig med at elevernes fysik og kognitive processer højnes. 
RIU deltager i referencegruppen, ved Henrik W. Pedersen. 
 
Jan Brink-Pedersen har været RIU’s repræsentant i Lokalrådet (politisamarbejde). 
Hos Danmarks Idrætsforbund har Inga Skjærris været repræsentant i den regionale 
Idrætsrådsgruppe – hvor seneste møde fandt sted i januar 2019 med Inga Skjærris’ deltagelse. 
I Roskilde Kommunes Folkeoplysningsudvalg har John Jacobsen fra KFUMs Boldklub og Jan Brink-
Pedersen fra JGI været idrættens repræsentanter. Jan er medlem af Roskilde Idræts Unions 
bestyrelse, og John er formand for Folkeoplysningsudvalget.  
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Elite- og Talentråd (ETR) 
 
Der har skulle forhandles nye 3-årige elitesportsaftaler her i 2018, således at de kunne få virkning 
fra 1/7 2018. Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub skiftede dermed status, og er nu reelt ETR-
støttede foreninger, sammen med BTK61 og FC Roskilde. I praksis er der ikke sket den store 
ændringer, da Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub havde en ”partnerskabsaftale” med Roskilde 
kommune (som kompensation for at de ikke oprindeligt fik en Elitesportsaftale), som gjorde at de 
hidtil fik kr. 300.000 årligt, som blev fordelt med kr. 200.000 til Roskilde Håndbold og kr. 100.000 
til Roskilde Roklub. Disse kr. 300.000 er nu faldet bort. Fremadrette får FCR årlige kr. 600.000 – 
hvoraf kr. 100.000 er øremærket ”topcentret” som de har i samarbejde med Roskilde KFUM, 
BTK61 får årligt kr. 600.000, Roskilde Håndbold får årlige kr. 350.000, og Roskilde Roklub får årlige 
kr. 150.000. 
 
Udover disse 4 idrætsforeninger, så er der 2 prioriterede idrætsgrene, nemlig cykling og BMX.  De 
er Teamdanmark-godkendte idrætsgrene også i denne nye periode, og der laves 
strategisamarbejde med disse.  
 
Som noget nyt er der åbnet op for, at der også kan arbejdes med lokalt prioriterede idrætsgrene 
fra og med 2020. Der er 10 foreninger som har vist interesse herfor, og de er nu påbegyndt et 
forløb i samarbejde med ETR, som skal vise at de er klar til et mere strategisk samarbejde i 2020. 
Der følger en del forpligtelser med – for at kunne blive lokalt prioriteret idrætsforening i 2020, og 
man skal bl.a. deltage i en møderække med ETR. 
 
Idrætsfest 
 
Idrætsfesten (for året 2018, afholdt 25/1 2019) var på flere områder en bemærkelsesværdig 
idrætsfest. Dels havde vi rekord i antal deltagere (på et tidspunkt var vi oppe på 562 tilmeldte) 
men endte med at være 530 (der var plads til 538). Der var også ”dømt rekord” på scenen, idet 
189 personer skulle hædres for deres flotte idrætspræstationer, og have en erindringsgave og et 
håndtryk af borgmesteren. 
 
Men selve festen åbning var i særdeleshed bemærkelsesværdig. Det var jo sådan, at fredag den 
25/1 også var den dato hvor semifinalerne ved VM i håndbold skulle spilles. Det var jo ikke til at 
vide – på forhånd – at det skulle vise sig at Danmark skulle spille denne semifinale mod de 
forsvarende verdensmestre Frankrig netop kl. 17.30.  
 
Vi kunne jo alle sammen godt huske ”sidste idrætsfest”, som fandt sted den 26/1 2018 – og på den 
dag spillede Danmark semifinale mod Sverige (hvor vi dog tabte). Men rigtigt mange 
”festdeltagere” var ret optaget af deres mobiltelefoner denne aften, og det tænkte vi skulle være 
anderledes her i januar 2019.  
 
Vi fik derfor lynhurtigt lavet en aftale med Silas Marker, i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, 
som sørgede for at vi fik licens til at vise Danmarks kamp mod Sverige. Vi fik meddelt de fleste 
festdeltager, at man skulle komme kl. 17.30, så man kunne følge kampen på storskærm. 
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Og det blev da lidt af en feståbning, da Danmark satte Frankrig godt og grundigt til vægs, og vant 
kampen 38-30.  
 
I det hele taget skal der lyde meget stor tak til RKIC – og ikke mindst Silas og Morten som fik alt det 
tekniske til at spille, også med super kort varsel! 
 
Endelig skal vi hilse og sige, fra en hel del idrætsudøverne, at de var meget glade for at blive 
hædret ved idrætsfesten, så vi som idræts Union er meget glade for politikernes og forvaltningens 
støtte til denne flotte og vellykkede aften. 
 
Børneidrætsfest/Kidz Sport Award 
 
Så blev det 3. år for afholdelse af Kidz Sport Award. Festen blev drevet/arrangeret af Vindinge 
Idrætsforening med Lisbeth Feddersen, næstformand, som den bærende kraft. 
 
Lisbeth havde fået engageret mange frivillige kræfter i klubben, og der var fundet nogle dygtige 
konferenciers til at afvikle festen.  
 
Der var en masse god underholdning, hvor Rica & Tudi fra Talentshow 2017, var det ”kendte” 
trækplaster. 
 
Ca. 400 børn og masser af forældre/bedsteforældre fik en super god eftermiddag i Vindingehallen. 
Mange fik også et varmt håndtryk af borgmesteren og KIU-formand Claus Larsen, og en medalje 
med hjem. 
 
Næste fest er allerede i støbeskeen, og afholdes af JGI – i Jyllingehallen søndag den 3/3 2018 kl. 
13-16.  
 
Vi glæder os til allerede. 
 
Tak for et godt sportsår 2018!!  
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
 

Jørgen Aufeldt 
Formand  

Roskilde Idræts Union 
 

 
Følg os på facebook: https://www.facebook.com/Roskilde-Idræts-Union-667599896760433/ eller på www.riu.dk. 

https://www.facebook.com/Roskilde-Idræts-Union-667599896760433/

