
Referat af Repræsentantskabsmøde 14/3 2019

Velkommen til repræsentantskabsmødet i RIU

Kommet flere end der var tilmeldt

18 foreninger – over 20 %

Programmet

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse

3. Røgfrit Roskilde, Ida Hvitved – Roskilde kommune

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

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

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

10. Eventuelt



1. Valg af dirigent og protokolfører

Bestyrelsen foreslår Kurt Serup som dirigent

Bestyrelsen foreslår Carsten Nielsen som protokolfører

Kurt takker for valget

Konstaterer at der er foretaget lovligt varsel

76 medlemsforeninger – 15 for at være beslutningsdygtige

Suspenderer mødet efter beretningen – indlæg Røgfrit Roskilde – fortsætter herefter

2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse

Skriftlig beretning udsendt

Beretning

• Skriftlige beretning har været tilgængelig på RIU’s hjemmeside siden 28. februar 2019, sammen
med regnskab

• Mundtlig beretning dækker andet end den skriftlige beretning, men vi er klar til spørgsmål til den
skriftlige

– Mundtlig beretning

• Ny formand 2020

• Wall of Fame

• Tour de France 2021

• Idrætsfacilitetsanalyse

• Foreningsuvante børn

• Børne idrætsfest/Kidz Sport Award

Interessante punkter i den mundtlige beretning

Ny formand 2020

Som meddelt på halvårsmødet i 2018, skal RIU vælge ny formand i 2020, da nuværende ikke er villig til
genvalg til den tid. Vi har haft lidt ”følere” ude, men p.t. er der ingen der har vist interesse. Dette blot
nævnt for at opfordre til at foreningerne finder en person, der kunne have interesse i denne rolle.

Det strømmer ikke ind med kandidater til denne post, så håber I alle vil gøre en indsats for at finde mn
afløser

Wall of Fame



Wall of fame – Tidligere RIU-formænd har tænkt store tanker om dette. Der er idéudviklet gennem 2018,
og vi glæder os til at sætte arbejdet i gang her i 2019. Nu skal vi lige have valgt en ny bestyrelse – så tager vi
reelt fat på dette område.

Vi har ligget lidt stille på dette punkt – vi skal have hyldet vores sportslige helte, hvordan gør vi det. Vi skal
have møde om dette som noget af det første i det nye arbejdsår.

Tour de France til Roskilde 2021

Så kom Tour de France til Roskilde – havde ikke den store tiltro til at det ville lykkes.. Det er vi vildt stolte
over, men har også en forventning om at dette er en kæmpe opgave byen skal løfte. Vi må allerede nu
opfordre byens politikere, foreninger mv. til at begynde at arbejde sammen om dette, så vi får den bedst
mulige oplevelse, både for selve begivenheden, men også så Roskilde kan have en hverdag mens dette står
på. Indkald til samarbejde om dette. Det at være startby er ikke en lille opgave. Vi skal som kommune bruge
meget energi på dette.

Idrætsfacilitetsanalyse

”Idræt, fritid og kultur i Roskilde kommune – aktiviteter og faciliteter” – udarbejdet af Syddansk Universitet
(SDU) på 148 s. Et godt stykke arbejde.

Mange gode pointer. En væsentlig pointe er uudnyttede faciliteter. Dvs. booket, men ikke brugte faciliteter.
Det skal der gøres noget ved. Det kan være fordi det er besværligt at afmelde?

Vi må klart opfordre til at der laves en fleksibel ”afbooknings-model” og samtidig en meget let
”oplysningsmodel”, hvor andre foreninger (fx via foreningsportalen) på en nem måde bliver gjort
opmærksom på ”ny ledig tid”.

Foreningsuvante børn

Emnet er et gennemgående tema i fx ”Like My Life”, og andre steder i den kommunale bevidsthed.
Problemet er bare, at der mangler fokus på ”frivillige”, og foreningernes kerneydelser. Der findes ingen
steder fokus på pædagogisk assistance i de tilgængelige budgetter, og der findes heller ikke nogen fonde
eller kommunale puljer, hvor der kan søges penge til foreningens kerneydelse. Hvor kan man fx søge penge
til at drive ”badmintonklub, eller basket?”. Jo, man kan søge til nye initiativer (e-sport mv.). Men hvorfor er
der ikke fokus på kerneydelsen (fx hvis man vælger et fokus på foreningsuvante børn)?

RIU påtænker at lave en ”fond” i 2019/20 som skal administreres af RIU, forhåbentlig i samarbejde med
Roskilde kommune, hvor vi hver især kommer kr. 50.000 til kr. 100.000 i en pulje, og udlodder til
kerneydelsesaktiviteter i foreningerne

Kidz Sport Award

I 2016 var vi i Viby IF

I 2017 var vi i Gundsømagle IF

I 2018 var vi i Vindinge IF, og

I 2019 var vi i JGI

Hvor skal børneidrætsfesten/Kidz Sport Award holdes i 2020?



Idrætsfest for børn siden 2016, ikke alle ved det, for kun 2 politikere mødte op til den seneste Idrætsfest,
hvilket vi syntes ikke er godt nok. Vi har et problem i 2020 – vi havde håber at Gadstrup i den ny Ramsøhal
kunne klare opgaven eller være en del af det.

I 2017 havde vi aftalt at lave festen i Jyllingehallen, men så brændte Jyllingehallen…. Vi mangler nogen til at
stå for festen i 2020, så mangler foreninger der kan byde ind på dette arrangement.

Det er børnenes fest og børn der styrer løjerne. Vi har ingen emner, så opfordring til at nogen vil tage over.
Viby og Jyllinge er klar igen hvis ikke der findes andre. Gå hjem og tænk over det, vi hjælper alle med
festligheder.

Kommentarer til beretningen:

Lisbeth Klarskov – Idrætsfacilitetsanalysen – cykelmesse aflyst – 3 haller ledige – kunne jo være andre
kunne bruge disse tider – en portal hvor vi kan se disse aflysninger – oplysninger om aflysninger på
Foreningsportalen! Enkelt aflysninger – vigtigt.

Foreningsuvante børn – vigtigt – gjort meget for at få disse børn gang. Der skal bruges meget ekstra energi i
klubberne for denne integration – større forældresamarbejde – kræver noget ekstra - ønskes pengepuljer
til dette formål.

Ole Rasmussen, RÆM

Opfordring til Lokalrådet i Svogerslev om Kidz Sports Award 2020

TDF 2021 – opfordring til RIU - vi idrætsforeninger vil gerne deltage og har alle muligheder, vi skal stå
sammen og finde alle de positive ting. Opfordring til alle idrætsklubber. Folk skal huske det startede i
Roskilde. Alle skal være med.

Flemming HVB

Idrætsfacilitetsanalysen – de unge mennesker bruger deres app på telefon, betaler 90 kr. for leje af haltime
- meget nemt. Tager dem 4 sekunder at leje en haltime, så der er et system der virker

Lisbeth – Enige om der er et system. Men de ekstra aflysninger ryger ikke ind i den pulje, for bliver ikke
registreret.

Hans Henrik Bülow, Roskilde Tennis

Ked af at Tour de France kommer til Roskilde i 2021 da Tennisklubben har 100 års jubilæum og regnede
med det blev årets højdepunkt…

Men ellers glad for initiativet til foreningsuvante børn. Vi har haft et af disse børn med autisme hvor vi selv
brugte ressourcer til dette over en 4 års periode men vi havde ingen steder at kunne søge midler til dette,
men glad for muligheden for støtte til den slags.



Jørgen

Kidz Sports Award - Svogerslev, vi har via Henrik Pedersen, spurgt ind til dette, og vi vil rigtig gerne til
Svogerslev bla. fordi vi tror der er behov for dette - nødløsning Viby eller Jyllinge, her har vi set der er
interesse.

Enig med Ole Rasmussen om at vi skal markedsføre TDF overfor alle vore foreninger og det vil vi gøre noget
ved.

Flemming, godt med denne app, supergodt. Men det er større perioder i haller der pludselig bliver ledige.

Tennisklubben – vi syntes det er en god ide at understøtte dette og vi ved mange klubber tager sig af disse
børn. Muligheden for at søge penge skal være til stede – også for at give et klap på skulderen.

John Jacobsen, Folkeoplysningsudvalget

Støttede og talte godt for ”åben hal” som er et godt initiativ. Der er masser af ledige tider i Roskilde
Kommune, men måske ikke lige det nærmeste sted, men mange muligheder. Så brug app’en som er et godt
redskab.

Ole Rasmussen, RÆM

Sms service – conventus – meget i svømmehaller – lørdagen 150 mennesker, hvis der aflyses pludseligt.
Hvordan få de besked – sms service, 3 min. Bliver sendt ud til samtlige hold. Kan bruges af Roskildehallen,
send sms ud om at der nu er ledig tid. Stor glæde af Conventus.

Lisbeth – får jo kun at vide der er ledigt hvis jeg går samtlige haller igennem - kunne bruge et sted i
Foreningsportalen hvor pludselige afbud bliver registreret så man kan byde ind.

Inga Skjærris, Viby IF og RIU

Enig om Åben hal, fungerer også i Viby. Skolernes har tiderne om dagen, alle dage bookes i skoletiden, men
benyttes meget lidt og så står hallerne tomme. Disse kunne bruges af mange andre der har muligheden for
at dyrke idræt om dagen. Har nu fået lavet en aftale med skolen om hvornår hallerne står ledige.

John Jacobsen

Vi ved godt at systemet kan blive bedre og det arbejdes der også på. Men skal gøre opmærksom på en sag
hvor en forening har fået tildelt en tid og de derefter selv lejer den ud til andre – det er altså ikke tilladt.
Det er ikke i orden at skolerne generelt sætter sig på alle hverdage 8-16 ved skemalægning. Skal dette
ændres skal det være en politisk aftale om at tider skal flyttes fra skoleudvalget til KIU.



Claus Larsen, formand for KIU

Idrætsfacilitetsanalysen – et godt værktøj for os. Vi er meget aktive, omkring 70 % dyrker idræt, så vi ligger
højt.

Manglende brug af vores kapaciteter. Vi kan ikke bare lave nye faciliteter. Analysen viser vi har kapacitet
som er fornuftigt, men har en skæv brug af disse. Den reelle udnyttelse ligger på 70%. Skolerne benytter
ikke de tider de har fået tildelt. Kommende møder omkring analysen i forskellige udvalg. Også fællesmøde
med skoleudvalget omkring udnyttelsen af halkapaciteten.

Overordnet set en god analyse og rigtig stolt af vores aktivitetsniveau.

Beretningen godkendt.

3. Røgfrit Roskilde, Ida Hvitved – Roskilde kommune

Røgfrit Roskilde

Ida Hvitved – specialkonsulent, Social og Sundhed, Roskilde kommune

Røgfri fremtid. Rygning deler vandene lidt. Jeg repræsenterer blot fakta. Arbejder med projekter.

Partnerskabet Røgfri fremtid – startet af kræftens bekæmpelse sammen med Trygfonden – begrænse
antallet af rygere globalt…..

I dag er det hver fjerde voksne der ryger!

Kampagnefilm fremvist!

Stigning i antallet af børn der begynder at ryge!

Det koster ikke noget at være en del af partnerskabet, men man viser her sin interesse!

14.000 rygere dør hvert år! Største årsag til dødsfald!

Opstartede med borgermøde i august – meget tydelig stemning om at undgå at de unge begynder at ryge…

Vi har ikke skoler med røgfri skoletid i Roskilde endnu…

Arb.gruppen om folkeskoler, arb. Gruppe om ungdomsuddannelserne, arb.gruppe om samfund – Ole
Rasmussen, arb. Gruppe om kultur og fritid, her sidder bla. Claus Larsen (formand), RIU Carsten, håndbold
Lisbeth, RB Henrik Andersen, festival, Jyllinge hallen og kommunen – opfordring til at flere vil deltage i disse
grupper!

Indlægget og slides ligger på RIUs hjemmeside.

Spørgsmål:

Har man spurgt de unge hvorfor de begynder at ryge?

Undersøgelse er lavet – svarer at være en del af et fællesskab, kedsomhed, beroligende



Stort forældreansvar.

Lisbeth Klarskov, Roskilde Håndbold

Fint at man ikke må ryge i hallerne/skolerne, men alle står udenfor hoveddørene. Kildegårdsområdet røgfrit
– hvor står de så? På gader og veje. Undersøge hvad det er vi skal sætte i værk for at stoppe rygningen? Vi
skal have fjernet alle rygere foran alle vore institutioner.

Ole Rasmussen, RÆM

Deltager i samfundsgruppen. Har selv lavet undersøgelser – 50 tilfældige mennesker – hvad skal der til for
at få dem til at stoppe med at ryge? Overrasket over spørgsmålet. Involverer den lokale avis, åbne en
debat, hvad skal der til for at stoppe rygning?

Jørgen Aufeldt, RIU

Jeg har røget i 35 år, dagligt i 30 år, men er nu stoppet. Man skal finde motivationen til at stoppe.

Henrik Andersen, RB 1906

Syntes det er rigtig fint at Kildegården er blevet røgfrit område, men det har bare skabt et andet problem,
for nu går rygerne ind på Idrætsparkens kunststofområde og ryger. Derfor har vi nu valgt i boldklubben at
gøre hele Idrætsparken til røgfrit område pr. 1. juli. Et af problemer ved det kan være at der jo går en
offentlig sti ned gennem kunststofbanerne fra Kildegården til Rådmandshaven.

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Regnskab/Budget

Per har meldt forfald, så formanden tager over

Forskel i budgettet – webudgifter, arbejdet omkring Idrætsfesten skulle gøres nemmere og det krævede
nye måder at gøre det på – vi fik et nyt setup, som nu virker, men det har kostet! Tilmeldingsproceduren er
blevet nemmere. For store udgifter til Idrætsfester grundet en sponsor ikke betalte hvad vi mente der var
aftalt.



Sekretariatsudgifter vil falde fremover.





Kommentarer:

Gert Hansen, Roskilde Handicap

Nævnte det sidste år, hvorfor har I så mange penge på en bankkonto og næsten ingen på en anden. Hvorfor
ikke fordele det i de to banker?

Jørgen Aufeldt

Det har du ret i og er opmærksomme på det og det vil vi kigge på.

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

Udgifterne til Idrættens dag vil blive klart mindre.



Sekretariatsudgifterne vil blive mindre, da vi selv overtager en stor del.

Forventer større indtægter end budgetteret.

Godkendt.

6. Indkomne forslag

Ingen

7. Fastsættelse af kontingent

Ingen ændring



8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen

På valg – i ulige år – er næstformand, og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand Carsten C. Nielsen – genvalgt

Bestyrelsesmedlem Inga Skjærris – genvalgt

Bestyrelsesmedlem Henrik W. Pedersen – genvalgt

Bestyrelsesmedlem Mette Just – ikke villig til genvalg. Bestyrelsen forslår valg af Hanne Hede, Roskilde
Gymnastikforening, i stedet for Mette - valgt

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er:

Revisor Palle Sundstrøm, Dansk Revision – genvalgt

Revisor Carsten Johnsen, Beierholm – genvalgt

Suppleant Preben Vintermark – genvalgt

10. Eventuelt

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

Lisbeth Klarskov

Historie om at kassereren havde modtaget besked fra klubbens formand om penge der skulle indbetales
snarest muligt til en given konto, uden formandens viden. Oplysningerne var fundet på klubbens
hjemmeside, så vær opmærksom på disse så I ikke bliver snydt.

Er det noget vi skal sende advarsler ud om til vore foreninger?

Ove Pedersen, Roskilde Roklub

Har været udsat for dette op til flere gange, så sørg for der altid er to der skal godkende transaktioner.
Anmeld det hver gang, så det kan blive registreret. Kendskab til 4-5 andre foreninger der har været ude for
det samme. Kig på hvordan I har praktiseret det i klubberne og sørg for sikkerheden.

Jørgen Aufeldt

Tak fordi i kom, tak til Mette Just for hendes tid i bestyrelsen




