
Referat af Repræsentantskabsmøde 15/3 2018 

For året 2017 

 

Formand Jørgen Aufeldt bød velkommen og gik til dagsordenen: 

 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

Kurt Serup & Per Birkedal 

Kurt konstaterede at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt.  

Endvidere skal der være 1/5 af foreningerne til stede. Vi er 76 foreninger og heraf skal 15 være 

repræsenteret. I dag er vi 20 

foreninger. 

 

2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse 

Den skriftlige beretning, vedlagt som bilag 1 

Den mundtlige beretning: 

a. Forsøg på svindel – 

I årets løb har RIU to gange være udsat for forsøg på at blive ”franarret” penge ved såkaldt ”CEO 

scams”. Nogen har udgivet sig for at være formanden – som har skrevet til kassereren. Det er 

meget veludført arbejde – og som blev forfinet fra første til andet forsøg. Politianmeldelse er 

foretaget – men politiet gør ingen ting. RIU tabte ingen penge. 

Roskilde Roklub, og andre foreninger har også være udsat for dette, og i Lejre har fodboldklubben 

tabt penge!! 

b. GPDR –  

Persondataforordningen (The General Data Protection Regulation), som træder i kraft 25/5 2018 

gælder for også for foreninger. 

Der er en del punkter man skal være meget opmærksom på, som forening: 

https://frivillighed.dk/guides/regler-for-foreningers-brug-og-behandling-af-personoplysninger  

Meget firkantet sagt, så er reglerne, at foreninger skal have den information ”de har brug for” – 

men den må kun bruges til præcis det, den skal bruges til. Har man ikke brug for informationen 

(ikke længere medlem i foreningen) skal data slettes. 

Der er også krav til hvordan persondata skal opbevares! 

Der er hjælp at hente på førnævnte ”Center for Frivilligt Socialt Arbejder”, og DGI holder online 

kurser om emnet https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/201810853404 

Gode råd fra Frivilligt Socialt Arbejde: 

https://frivillighed.dk/guides/regler-for-foreningers-brug-og-behandling-af-personoplysninger
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/201810853404


 
c. Nyt ”Interbook” 

Foreningsportalen er nu en realitet 

 



d. Kidz Sport Award 

 
Børneidrætsfest – vi har ikke fået mange tilmeldinger i år, 80 tilmeldte, men ikke mange til 

hædringer – satser på 400-500, så opfordring til foreningerne om at få dem tilmeldt 

Klar til spørgsmål: 

Kurt Serup: 

Bestyrelsens beretning – GPDR, vær opmærksom på at man opererer mellem persondata (navn, adresse 

m.v.) - personfølsomme data, politiske tilhørsforhold, ekstra varsomme fagforeningstilhørsforhold, som 

gælder folk i en bestemt gruppe- Anbefale at man går ind og læser om disse beskyttelser – det bliver vigtigt 

.omkring tilhørsforhold 

 

Kommentarer til beretningen: 

Ole Rasmussen, RÆM – Jeg har haft fornøjelsen at komme her i hallen siden 59 år. Idrætshal ændret navn 

fra Roskilde hallen til Roskilde Kongrescenter & Idrætscenter og så nuværende Roskilde Kongrescenter 

Bauhaus Arena. Der skulle være mere idræt, men der er blevet mindre og mindre. Husker at man havde 



fornuftige forhold til andet end idræt da Carsten Wichmann og Dan Hacke stod for hallen. Der er jo sket 

nogle skifter, men nu, den nye formand for Roskilde hallen, Gitte Kronbak, vil tilbage til mere idræt. Vi har 

1000 ældre der kommer hver uge, de har altid været glade for at komme, men det går ud over det 

nuværende niveau på grund af aflysninger og andre dispositioner der foretages. Det er blevet dårlige med 

årene, kommunikationen er blevet dårligere. I vinterferien, hvor der var aflyst og hallen ikke blev brugt, den 

kunne RÆM godt have brugt. Vi vil gerne væk fra hallen hvor man kan dyrke idræt. Er det ikke vigtigere at vi 

har muligheder for at røre os uden at skulle bruge hallen med for mange arrangementer? Håber RIUs 

bestyrelse vil tage problematikken op. 

Jørgen Aufeldt: 

Er langt hen ad vejen enig med Ole, Sidder med i hallens bestyrelse hvor man bliver orienteret og træffer 

beslutninger. Det er focusområde. Reglerne har nok ikke været super klare. Vinterferien, ingen aktiviteter 

fra hallen. Reglerne for hvornår det er en aflysning efterlyses. Roskilde Håndbold aflyses i stedet for 

gymnastik – den aflyste forening er ligeglad hvad årsagen er. 

Poul Damkjær, kommunen:  

Tiderne i hallen, det er forvaltningens interesse at der er klarhed over brugen af hallen så meget som 

muligt. Vi arbejder på at få så mange tider som muligt. 

RIU takker kommunen og forvaltningen for samarbejde. Vil gerne takke den anden vej, kommunen og 

forvaltningen glade for samarbejdet – i stiller altid op, tak for det. 

Anders Kaas, HVG & HVB 

Ombookning af tider – hvem bestemmer – er der et sæt spilleregler - ofte får man ikke besked. På vej ind i 

et nyt system. Det har ikke været godt nok, håber det kommer til at fungere. 

Jørgen: 

Til Poul, glad for at modtage tak/klap på skulderen. 

Til Anders, kender ikke reglerne. Et af de store problemer i hallen – her har man sit eget system, snakker 

ikke sammen med interbook. Det bliver anderledes i det nye system. 

Lisbeth Klarskov: 

Foreslår forvaltningen at der indkaldes til infomøde, hvordan det nye system kommer til at fungere. Der har 

været rigtig mange eksempler på dårlig kommunikation, man skulle selv opsøge om man havde sine tider. 

Foreslår at forvaltningen holder møde og får vist hvordan det nye fungerer. 

Roskilde Cykelring: 

Spørgsmål til alt det kaos der er på Kildegårdsområdet i forbindelse med indflytning af en masse nye 

foreninger, der giver store problemer omkring trafik og P-pladser. 

Mette Just: 

Antallet af P-pladser er afstemt med det antal der skal være på sådan et område. Det er ikke meningen der 

skal fyldes op med biler, men aktiviteter. Der er det minimum antal der skal være. 

Poul Damkjær: 



Situationen lige p.t. er meget kaotisk. Antallet af P-pladser er der ikke nu, men de er der når Idrætshuset er 

færdigt. Det bliver bedre. Nye båse og klare P-pladser, så man vil opleve dem meget bedre når vi er 

færdige. Der vil stadig være mangel på P-pladser på store aktivitetsdage. Vi har tilstræbt at vi ønsker at 

holde det indre Kildegård fri for biler. Når den nye idrætspark bliver færdig vil der følge P-pladser med. 

Jørgen: 

RIU kan ikke udtale sig om disse P-pladser. Mette sidder i Byggeudvalg for Idrættens Hus, RIU har intet med 

dette projekt at gøre. 

Beretningen godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

Per Birkedal – Regnskabet har ligget på hjemmesiden de sidste 14 dage så alle har haft mulighed for at se 

det igennem. 

Regnskabet består af en resultatopgørelse og en balance. 

Hovedindtægter – Medlemskontingent, tilskud fra kommunen og momsrefusion. 

Udgiftssiden – Aktivitetsudgifter og administrationsudgifter. 

Indtægterne 246.600, tilskud på 25.000 til børneidrætsfesten 2016 som først er betalt i 2017. 

Revisorer gjort opmærksom mulighed for momsrefusion i forbindelse med de to idrætsfester – 25.744 kr. 

Udgift – aktiviteterne 126.787, idrættens dag 65.527, møder og sammenkomster, administrationsudgifter 

148.466  – ca. samme niveau som i 2016.  

Årets underskud 28.652 kr. 

Balancen – aktiver og passiver 

1.439.274 i aktiver 

Skyldig uddeling 125.000 træner/leder puljen (250.000 pr. år) – regning på 120.000 til hallerne i assistance 

– periodemæssige forskydninger  

Samlet 1.105.475 i egenkapital 

Note 1 – Udgift 65.527 Idrættens Dag, udgift efter tilskud fra kommunen, betalt for klubber samt øvrige 

udgifter. 

Note 2 – Leder- og trænerudvikling – beløb der er godkendt – der mangler 85.229 at blive udbetalt, 

overføres til næste år. 

 

Svar på spørgsmål fra salen – De 120.00 til hallen - Aftale med hallen, sekretærarbejde, hjemmeside, 

opkrævning af kontingent. Vi betaler 350 kr. i timen, laver en årlig opgørelse, bogføring, fakturering, 

opstilling af regnskab, alle de daglige administrative opgaver – syntes det er rimeligt. 

Alt for småt det der bliver præsenteret omkring regnskabet. 



Bjørn Nielsen, Himmelev Håndbold 

Træner/lederpengene – de 85.229, er de uddelt men ikke udbetalt – de er godkendt men ikke udbetalt. 

Jørgen: 

Vi uddeler to gange forår/efterår – derfor er noget hensat. Der blev søgt for 600.000. Regnskabsteknisk 

bliver det en skævvridning. 

Hanne, RG 

Regnskab på hjemmesiden – noten svarer ikke til det der er på hjemmesiden. 

De 120.000 til hallen – tænker meget at det må være i forbindelse med Idrætsfesten, så hvorfor ikke tage 

de udgifter der drejer sig om idrætsfesten og lade det fremgå af idrætsfestens regnskab. Bruge over 

halvdelen af medlemsindtægterne på administration til hallen? Så i stedet for at idrætsfesten koster 

65.000, så er det vel egentlig 175.000 også i forhold til kommunen. 

Per: 

Det bliver hverken dyrere eller billigere så det kan vi da sagtens tage med fremover. 

Korrekt, der er små differencer fra det på hjemmesiden og så det der er fremlagt i dag. Anført Udbetalinger 

for 2017 – det skulle være de godkendte tilskud, men da der udbetales noget i 2. halvår 2018 opstår 

differencen, men da det overførte er de samme, så ændrer ikke på regnskabet. 

Jørgen: 

Vi er ærgerlige over denne fejl som vi opdagede for sent, at denne note er forkert, men resultat det 

samme. 

Tydeliggørelse af udgifterne – du har ret – hovedparten af vores udgifter ligger i januar måned. Det kan vi 

sagtens specificere fremover. 

Det reviderede regnskab lægges op på hjemmesiden. 

Regnskabet godkendt. 

 

4. Hovedposter i bestyrelsens forslag til budget for det løbende regnskabsår fremlægges til 

orientering: 

Per Birkedal: 

Under forudsætning af endelig vedtagelse af den kontingentforhøjelse der behandles i 

dagsordenens pkt. 6, med varslet forhøjelse– 9/3-17  

Indtægter - 254.500. 

Udgifter aktiviteter 68.000 + administration 147.000 – vi tager opdelingen med udgifter til 

idrætsfest/administration til os. 

Årets overskud 39.500. 

Spørgsmål: 



Hvordan kan det være Idrætsfesten kun er sat til 6.000 når den har haft betydelig større udgifter de 

tidligere år? 

Er der en strategi for RIUs kassebeholdning når kontingentet sættes op med noget der svarer til 

overskuddet? 

Per: 

Vi har ingen præcis strategi for hvor meget der skal ligge som egenkapital, vi har på tidligere møder taget 

en beslutning om at den skal bruges til elite, bredde og udvikling. Vi er blevet bedt om at komme med 

forslag til som er relevant, så der er ikke noget mål om størrelsen på egenkapitalen. Vi bruger mere end vi 

har haft. Vi har haft underskud de sidste 3-4 år.  

Idrætsfesten – vi har haft et underskud i år i forhold til det budgetterede. Vi ønsker en balance i 

idrætsfesten, Det bliver der i den kommende, for nu er vi tilbage på gammelt niveau med tilskuddet fra 

kommunen som tidligere var beskåret. 

Jørgen: 

Sidste møde mente HVG ikke at vi skulle budgettere med underskud. Derfor blev det vedtaget at vi hæver 

kontingentet. 

Per: 

Vi puger ikke pengene til os i en pengetank, vil gerne have forslag til hvordan disse penge bruges bedst. 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

• Bestyrelsen foreslår at øge kontingentet fra 4 kr. til 5 kr. pr. medlem og fra 150 kr. til 500 kr. pr. 

forening – som allerede nævnt på repræsentantskabsmødet den 9/3 2017. Kontingentet har været 

det samme i rigtig mange år. 

 

Hanne, RG: 

I DGI kører man med et max på 12.500 for en forening! 

Jørgen: 

Kun en forening kommer til at betale mere end 12.500 (JGI) 

Kim Berent, Roskilde Golfklub – en af de større foreninger – hvad får jeg for de 8.000 kr. vi betaler til RIU.  

Jørgen: 

Håber man får værdi for de serviceydelser vi kan give klubberne. Idrætsfesten giver gode penge tilbage til 

idrætsforeningerne. Støtte bredden.  

Det er lidt op til en selv at få noget ud af medlemskabet. Vi deltager i møder med kommunen på vegne af 

alle idrætsforeningerne i Roskilde. 

For mange medlemmer er den ene kr. + de 350 kr. pr. forening måske lige i overkanten?0 



Jørgen: 

500 kr. er ikke grebet ud af luften. Det er det beløb man betaler som medlem men hvor medlemmerne er 

medlemmer andre steder – FC Roskilde og Firmaidrætten. Derfor har vi syntes alle skal betale 500 kr.  

Spørgsmål: 

Hvorfor FC Roskilde særstatus. Jeg har nogen der dyrker flere idrætter i samme forening? 

Jørgen: 

Disse medlemmer dyrker kun en idræt! Det er en overbygning. 

Ole Rasmussen, RÆM – hvis man ikke syntes man vil betale ½ % til fællesskabet, så syntes jeg man har en 

dårlig smag i munden.  Vi bruger ikke RIU så meget men vil gerne være med til at betale til fællesskabet. 

Anders Kaas, HVB 

Hvis FC Roskilde får tilskud fra kommunen så er det vel også rimeligt de betaler pr. medlem? 

Jørgen: 

FC Roskilde får ikke aktivitetstilskud. 

Bente, RG 

Er FC Roskilde ikke en forening for sig? 

Jørgen: 

De er ikke en oplysende forening 

 

7. Valg til bestyrelsen 

På valg – i lige år – er formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.  

Formand Jørgen Aufeldt – villig til genvalg - VALGT 

Kasserer Per Birkedal – villig til genvalg - VALGT 

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Klarskov – villig til genvalg - VALGT 

Bestyrelsesmedlem Jan Brink-Pedersen – villig til genvalg - VALGT  

Bestyrelsesmedlem Mike Sidenius – villig til genvalg - VALGT  

 

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

På valg er:  

Revisor Palle Sundstrøm – villig til genvalg - VALGT 

Revisor Carsten Johnsen – villig til genvalg - VALGT  



Suppleant Preben Vintermark – villig til genvalg – VALGT 

  

9. Eventuelt: 

Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen som skal behandles under eventuelt 

 

Den håndholte mikrofon var slukket så intet på båndet. 

Ole Rasmussen – input til wall of fame  

Ove Pedersen – Tilskudsreglerne 

Bjørn Nielsen- Pengene til Træner- og lederudvikling 

Jørgen: 

Oles initiativ vil vi kigge på 

Tilskudsreglerne (Ove), vi må tage en dialog med kommunen.  

Bjørn relevant spørgsmål – fordeling af pengene. Kommunale midler, vi får lov at dele dem ud. For mange 

år siden fik RIU ansvaret for denne fordeling. Der er ansøgt for ca. 600.000 og det vi har gjort er at de 

fordeles to gange om året. Det viser sig at ca, ¾ ligger i sidste halvår. Ellers foregår det således at 125.000 

går til første halvår og 125.000 til andet halvår. Man deler så alle der ansøger får tilskud. Det er os der laver 

fordelingen så hvis vi skal bruge tid skal vi sikre os at nogen bliver afvist. Ellers kan man max. få 5.000 kr. til 

en person. Hvor mange korrekte ansøgninger? Omkring 50% af udgiften får man godtgjort. Men der er 

sæson i det. Der er rigtig mange der søger i 2. halvår. Ikke udbetalt 125.000 i dette forår – ikke ansøgninger 

nok. Vi vil da gerne have at puljen bliver dobbelt så stor. Der er rigtig mange der får glæde af dette så det er 

et godt sted at bruge penge. 

Jørgen: 

Jeg syntes jeg vil sige en enkelt ting. Nu har vi snakket budget. Jeg vil gerne have i forstår at vi i bestyrelsen 

får 0 kr. Pengene går kun til idrætsforeningerne. Tak for en god debat. Gode forslag fra Ole og fra Ove ang. 

medlemstilskud. 

 

Tak for god ro og orden – tak til Kurt Serup 

 

Kurt Serup, dirigent Per Birkedal, protokolfører 

April 2018 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


