
Referat af Roskilde Idræts Unions ekstraordinære 

Repræsentantskabsmøde, den 4. april 2017 

 

Jørgen Aufeldt bød velkommen til mødet. 

1) Valg af dirigent og protokolfører – Kurt og Carsten 

Konstaterede lovlig indvarsling – beslutningsdygtige - 6 klubber var til stede samt 7 

bestyrelsesmedlemmer. 

Vedtægtsændringer = almindeligt flertal af de fremmødte. 

2) Vedtægtsændringer 

a. § 3.4 Omkring udmeldelse – her ændres at man i stedet for det nuværende udmeldelse af 

unionen skal meddeles ved ”anbefalet brev” ønskes ændret til ”ved brev eller e-mail 

(riu@riu.dk). 

Vedtaget uden bemærkninger. 

 

b. § 7.2 Betalingsmidler – Køb og salg / optagelse af lån underskrives af den samlede bestyrelse, 

men der kan gives ”giro- og checkfuldmagt” til formanden …… Det foreslås således at ordene 

”giro- og checkfuldmagt ændres til ”fuldmagt”.  

Endvidere ny tekst omkring økonomiske dispositioner. 

Vedtaget uden bemærkninger. 

 

3) Bestyrelsen gav mulighed for eventuelt selvom det ikke fremgik af indkaldelsen. 

 

Frank, RB 1906 – spurgte ind til repræsentantskabets afgørelse om kritikken af det af de tre 

fodboldklubbers fremførte kritik i deres høringssvar til ny idrætspark. Havde forventet den var 

udsendt via Pressen og ikke kun på RIUs hjemmeside. Repræsentantskabet sendte et klart budskab, 

så tynd tekst der ligger på hjemmesiden. Det er simpelthen ikke rimeligt. 

 

Ole Rasmussen, RÆM – Hvis bestyrelsen ikke er enig i det de tre klubber skriver, så skal 

offentligheden have det at vide og det gøres ikke ved at lægge det på hjemmesiden. Beder 

bestyrelsen om at vende det igen, bør udsendes til dagspressen. 

 

Jørgen, RIU – gør opmærksom på at det er en sætning som tages ud af en helhed og bad klubberne 

om at se hjemmesiden. Klubberne har fremlagt et brev som høringssvar. 

 

Ole Rasmussen, RÆM – Tror i ikke alle andre klubber mener noget andet end de tre klubber? 

 

Jørgen, RIU – Vi, som RIU, har sagt at idrætspolitikken skal ændres og det har vi gjort opmærksom 

på. Tingene kunne godt gøres bedre. 

 

Ole Rasmussen, RÆM – Det drejer sig om behandling af de frivillige og du skal ikke blande 

idrætspolitikken ind i dette. 
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Frank, RB 1906 – Andre gode fodboldklubber tages med i deres udsagn. Genialt at flytte sagen fra 

formandens beretning til eventuelt – smart af dirigenten. 

 

Lisbeth, RIU – ville gerne vide hvad det er der mangler? 

 

Ole Rasmussen, RÆM – Opfattede at vi skulle fortælle offentligheden om RIUs utilfredshed med 

skrivelsen. Pressen skal vide at repræsentantskabet er imod skrivelsen. De tilstedeværende har 

opfattet det på samme måde som mig. 

 

Lone, Gadstrup Gymnastik – Offentligheden kommer ikke på RIUs hjemmeside. Alle 15 

tilstedeværende foreninger var enige om at man skulle reagere. 

 

Ole Rasmussen, RÆM – Teksten er afgørende – malplaceret. 

 

John Jacobsen, FOU – RIUs bestyrelse har gjort noget, nemlig lagt det på hjemmesiden. Skrivelsen 

kom fra de tre klubber. Klubberne skal vide af repræsentantskabet er imod skrivelsen. 

 

Dirigenten – henstiller til bestyrelsen at komme med et yderligere skriv. 

 

Ole Rasmussen, RÆM – glæder sig i øvrigt over hvad der er sket siden sidst – afgørelse om 

svømmehallen, afgørelse om gymnastik- og bordtenniscenter, afgørelse om idrætspark. 

 

Jørgen afsluttede herefter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 

 

 

Carsten Nielsen    Kurt Serup 

Referent    Dirigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da vedtægterne for Roskilde Idræts Union – på området ”udmeldelse” - ikke lever op til dagens standarder 
for anvendelse af elektroniske medier, er det formålstjenstligt, at tilrette vedtægtsbestemmelsernes §3.4, 
som lyder: 
 
§3.4 Udmeldelse kan ske med mindst to måneders skriftligt varsel til et kalenderårs udgang. Udmeldelse 
meddeles Unionen ved anbefalet brev, og skal være ledsaget af dokumentation for foreningens lovlige 
vedtagelse af udmeldelsen. 
 
Det er Roskilde Idræts Unions bestyrelses forslag, at denne § ændres således at udmeldelse kan ske ved 
anvendelse af e-mail. 
 
Forslag til ny ordlyd af paragraffen lyder således: 
 
§3.4: Udmeldelse kan ske med mindst to måneders skriftligt varsel til et kalenderårs udgang. Udmeldelse 
meddeles Unionen ved brev eller e-mail (riu@riu.dk), og skal være ledsaget af dokumentation for 
foreningens lovlige vedtagelse af udmeldelsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da vedtægterne for Roskilde Idræts Union – på området ”bestyrelse” - ikke følger nugældende regler for 
betalingsmidler, er det nødvendigt at tilrette vedtægtsbestemmelsernes §7.2, som lyder: 
 
§7.2 I retshandler tegnes Unionen af formanden i forening med næstformanden eller kassereren og et 
bestyrelsesmedlem. 
Dog kræves til 
a) køb og salg eller pantsætning af fast ejendom 
b) optagelse af lån eller låneomlægning 
underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan gives giro- og checkfuldmagt til formanden, 
næstformanden, kassereren og en evt. forretningsfører hver for sig med et maksimum på 100.000 kr. 
Ved dispositioner over denne grænse kræves desuden tiltrædelse af et bestyrelsesmedlem. 
Dankort kan udstedes i ét eksemplar og skal være begrænset til en trækningsret på 10.000 kr. 
 
Da både giro og checks (checks pr. 31/12/2016) er udfaset som betalingsmidler i Danmark, er det Roskilde 
Idræts Unions bestyrelses forslag, at denne § ændres. 
 
Forslag til ny ordlyd af paragraffen lyder således: 
 
§7.2 I retshandler tegnes Unionen af formanden i forening med næstformanden eller kassereren og et 
bestyrelsesmedlem. 
Dog kræves til 
a) køb og salg eller pantsætning af fast ejendom 
b) optagelse af lån eller låneomlægning 
underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan gives fuldmagt til formanden, næstformanden, kassereren 
og en evt. forretningsfører, hver for sig, med et maksimum på 100.000 kr. til at foretage enhver økonomisk 
disposition der er godkendt på et bestyrelsesmøde. 
Ved dispositioner over denne grænse kræves desuden tiltrædelse af et bestyrelsesmedlem, med mindre 
der er tale om økonomiske dispositioner der er en helt normal del af Unionens daglige drift, fx godkendelse 
af betaling af sekretariatshjælp, betaling af udgifter til idrætsfest m.v. På sådanne sædvanlige driftsposter, 
der i øvrigt løbende er drøftet på bestyrelsesmøder, kan formanden godkende dispositioner på op til 
300.000 kr. 
Dankort kan udstedes i ét eksemplar og skal være begrænset til en trækningsret på 10.000 kr. 


