
Repræsentantskabsmøde

28/5 2020



Program

Kl. 20.00 – Virtuel repræsentantskabsmøde

Slut kl. 21 senest



Dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører (Kurt Serup som dirigent, og Carsten C. Nielsen som protokolfører)

2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse (spørgsmål kan stilles, men ellers ingen mundlig 
beretning udover seneste corona-tiltag)

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (spørgsmål kan stilles)

4. Hovedposter i bestyrelsens forslag til budget for det løbende regnskabsår fremlægges til orientering 
(er fremsendt og vil kun blive kommenteret hvis spørgsmål)

5. Indkomne forslag (ingen)

6. Fastsættelse af kontingent (ingen ændring i forhold til 2019) 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen – se senere

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (alle er villige til genvalg)

9. Eventuelt



1. Valg af dirigent, og protokolfører

• Bestyrelsen foreslår Kurt Serup som 
dirigent

• Bestyrelsen foreslår Carsten C. Nielsen 
som protokolfører



2. Beretning

• Skriftlige beretning har været tilgængelig på 
RIU’s hjemmeside siden 26. februar 2020, 
sammen med regnskab, som faktisk har ligget 
der nogle dage tidligere.

• Mundtlig beretning dækker udelukkende 
corona-tiltag, men spørgsmål 
modtages/besvares til det og den skriftlige 
beretning



3. Regnskab/Budget 2019 (hovedtal)

Resultat 2019 Budget 2019
Ej revideret

Resultat 2018

Samlede indtægter 282.055 271.000 270.760

- Heraf kontingent 235.055 226.000 225.500

Udgifter i alt 169.622 261.500 308.433

- Heraf administration 87.623 146.500 194.161

- Heraf web-udgifter 17.619 10.000 54.535

Årets resultat 112.286 9.500 -37.372

Hvorfor afviger udgifter i alt så meget fra budgettet: Primært grundet 
sekretariatsudgifterne, der var budgetteret med kr. 120.000 for 2019, 
men de endte på kr. 53.820 



3. Regnskab/Budget 2019 – 2 Balance
(hovedtal)

Resultat 2019 Resultat 2018

Aktiver i alt 1.412.955 1.498.617

- Heraf bank, Nordea 736.429 1.482.500

- Heraf bank, Danske 674.896 14.892

Passiver i alt 1.412.955 1.498.617

- Heraf egenkapital, ultimo 1.180.089 1.067.802



4. Budget 2020 (hovedtal)

Budget 2020

Samlede indtægter 281.500

- Heraf kontingent 234.500

Udgifter i alt 239.425

- Heraf administration 85.200

- Heraf web-udgifter 15.000

Årets resultat 42.075

I ”udgifter i alt” gemmer sig et beløb på kr. 50.000 som vi tænker skal bruges på 
”udsatte børn og unge”, men det skal ske i samarbejde med Roskilde kommune, som 
skal komme med en lignende sum penge. Og så kr. 20.000 som skal gå til årets 
idrætsklub til idrætsfesten.



5. Indkomne forslag

Ingen



6. Fastsættelse af kontingent

Ingen ændring



7. Valg til bestyrelsen

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

Formand Jørgen Aufeldt – ikke villig til genvalg. 
Bestyrelsen forslår valg af Frank Veje Jakobsen, 
Roskilde TeamGym
Kasserer Per Birkedal – villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Lisbeth Klarskov – villig til 
genvalg
Bestyrelsesmedlem Jan Brink-Pedersen  – villig til 
genvalg
Bestyrelsesmedlem Mike Sidenius – villig til 
genvalg



9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er:

Revisor Palle Sundstrøm, Dansk Revision – villig til 

genvalg

Revisor Carsten Johnsen, Beierholm – villig til

genvalg

Suppleant Preben Vintermark – villig til genvalg 



10. Eventuelt

Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen som skal 

behandles under eventuelt


