
 

 

Repræsentantskabsmøde d. 28. maj 2020 (Virtuelt) 

 

Jørgen bød velkommen og gjorde opmærksom på det utraditionelle repræsentantskabsmøde. 

(Mødet blev afholdt virtuelt) 

Vi har været handlingslammet men er nødt til at komme videre, og derfor er denne form valgt, i lighed med 

andre foreninger og virksomheder (der står jo heller ikke at vi IKKE må). 

1. Valg af dirigent og protokolfører 
Dirigent – valg er svært at foretage – foreslået Kurt Serup på forhånd og ingen indsigelser 
betragter vi ham som dirigent. 
 
Kurt – et punkt – protokolfører Carsten Nielsen 
Repræsentantskabsmødet lovligt indvarslet, alt er udsendt 

Beslutningsdygtige – der er 22 tilmeldte klubber (29%) 

Roskilde Tennis – Roskilde Atletik – Himmelev-Veddelev BK – Roskilde Gymnastikforening – Viby IF 

– Roskilde Roklub – JGI – Svogerslev GF – Roskilde Håndbold – Himmelev-Veddelev Gymnastik – 

Roskilde Teamgym – Roskilde Ældre Motion – Roskilde Firma og Familieidræt – Kegleklubben 

”Gnisten” – Roskilde Badminton – Roskilde Brydeklub – GSG&IF – Svogerslev Boldklub – 

Sønderlundskvarterets IF – Orienteringsklubben Roskilde – HVI Himmelev Håndbold – Roskilde 

Boldklub – KIU Roskilde 

Mødet bliver optaget. 

 

2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse 
Jørgen - Ingen protester mod formen for rep. møde, men 

- Kan være det giver anledning til at foreningerne skal tænke disse virtuelle mødepladser ind 
i deres vedtægter fremover, så en hver tvivl bortryddes og evt. skaber en mulighed for at 
flere kan have mulighed for at deltage i generalforsamlinger og rep. møder 



Da vi skal prøve denne form af (for første gang), vil der derfor ikke være en reel mundtlig beretning, 

og det virker også meget for sent at gøre det – vi er næsten halvvejs igennem et nyt år. Der 

henvises til den skriftlige, som der naturligvis kan stilles spørgsmål til – se https://riu.dk/wp-

content/uploads/2020/05/Bestyrelsens-beretning-2019-tv2-1.pdf 

Vi har ikke fået protester mod denne måde vi afholder det på, men svært at gøre anderledes. Det 

her er måske i den retning vi alle skal gå digitalt fremover, men I skal have mulighed for at stille spørgsmål. 

- Vil tale lidt om Corona, og hvad RIU har gjort 
o Sendt spørgeskemaer ud til foreningerne omkring økonomi, herunder 

konsekvenserne af ”ingen” Roskilde Festival i år 
o Har fået et vigtigt respons, og kan se at forskellige foreninger rammes forskelligt. 

Alle er berørte, nogen (heldigvis få) er meget berørte, og andre må konstatere at 
nogle af de ”sjove ting” så ikke bliver muligt i år – der ikke penge nok 

o Har haft dialog med KIU og forvaltning (ved ikke om det er RIUs fortjeneste) men vi 
har da fået tilsagn om tilskud til aktiviteter og lokaler som på ”et normalår”, efter 
vores henvendelse. 

o Vi har lavet en gruppe i RIU som vil hjælpe foreningerne i processen omkring 
ansøgning om corona-penge fra DIF, og dialog med kommunen. Lisbeth Klarskov er 
forvaltningskontakten, og Hanne Hede hjælper omkring ansøgningerne til DIF (hun 
har lidt insiderviden om DIF-skemaer mv). 

 

Bemærkninger: 

Claus Larsen, KIU – der er søgt 256 mio til de 50 mio – det viser behovet. Der er søgt 5 gange så mange 

penge som der er i puljen. 

Claus Schou, Roskilde Firmaidræt – 256 mio søgt på – 50 mio at tage af – værdig trængende foreninger får 

først – hvad er den mest værdig trængende? 

Jørgen Aufeldt – På vore spørgeskemaer kan vi se hvem der er mest trængende, heldigvis ikke så mange og 

ingen har lidt ekstra at hygge sig for. En 5-6 stykker har det virkelig svært. Typisk foreninger med dyre 

huslejer. 

Claus Schou – vigtigt at de foreninger der er mest trængende, får søgt. 

Per Birkedal – det vi har lagt ud på vores hjemmeside kan vi henvise til – og hjælpepersoner skal bruges. 

Hanne Hede – DIFs og DGIs puljer er lukket for ansøgninger pt. 

Bo Kalizan, Roskilde Roklub – ros for at arrangere dette møde og med de benspænd der er – super godt 

initiativ. 

Beretningen godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
        Per Birkedal – Omtalte årsresultat og balance og henviste i øvrigt til de mere nøjagtige tal der ligger på 

hjemmesiden - https://riu.dk/wp-content/uploads/2020/02/RIU-Regnskab-2019-endelig.pdf 

https://riu.dk/wp-content/uploads/2020/05/Bestyrelsens-beretning-2019-tv2-1.pdf
https://riu.dk/wp-content/uploads/2020/05/Bestyrelsens-beretning-2019-tv2-1.pdf
https://riu.dk/wp-content/uploads/2020/02/RIU-Regnskab-2019-endelig.pdf


Ingen spørgsmål 

Regnskab godkendt. 

 

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

Per Birkedal – vi har nogle større udgifter – projekt ”udsatte børn og unge” hvor vi vil bruge 50.000 på 

det og håber kommunen vil betale det samme. 

Ny post – pris til årets Idrætsklub 20.000 kr. 

Svært at budgettere anderledes på indtægtssiden – kun kontingenter og 5/500 tilskud til 

sekretærstøtte fra kommunen. 

 

5. Indkomne forslag 
Ingen. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 
Uændret – 5 kr. pr. medlem og 500 kr. pr. forening 

 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg - i lige år - er formand, kasserer og 3 medlemmer 

Formand Jørgen Aufeldt – ikke villig til genvalg –  

Bestyrelsen foreslår valg af Frank Veje Jakobsen Roskilde TeamGym - 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 to revisorer og en revisorsuppleant 

Revisor Palle Sundstrøm - genvalgt 

Revisor Carsten Johnsen - genvalgt 

Revisorsuppleant Preben Vintermark – genvalgt 

 

9. Eventuelt 



Lene, JGI – Hvor store chancer er der for at kommunen kan støtte med flere penge? 

 

Claus Larsen, KIU - Tillykke med valget til Frank, håber det kan være lige så positivt som det har været med 

Jørgen. Altid en god snak og håber det kan fortsætte. En god dialog – fronter skal trækkes op engang 

mellem – tak for samarbejdet til Jørgen og velkommen til Frank 

Svar til Lene om kommunen vil bruge flere penge på idrætten? Vi kan formentlig bruge det samme beløb 

som i år og igen næste år – der er ikke planer om at skære på foreningernes penge. Jeg kæmper for det vi 

har og prøver at få mere. 

Hvordan vi har forholdt os Siden 11/3 – det har været noget af en omvæltning, alt blev lukket ned. Store 

økonomiske konsekvenser og ingen vidste hvor længe det ville vare. Vi bad om at få en sag op om hvordan 

vi kunne støtte alle dele af kulturen . Tilskuddene vil ikke blive krævet tilbage for det ville smadre 

foreningslivet. Har man søgt til arrangementer, har man fået overført til næste år. Alt i alt – nogle 

foreninger hårdere ramt end andre – og det har altid været fornuftigt ikke at budgettere med pengene fra 

Festivalen. Håber de fleste kan komme igennem.  

 

Anders Kaas, HVB – på halvårsmødet blev vi orienteret om et nyt overvågningssystem, hvordan går det med 

det? 

Claus, KIU – der er sat kameraer op i Jyllinge, men mange steder er lukket ned så ved ikke hvor mange 

steder der er sat kameraer op – formentlig opsætning efter sommerferien. 

Kurt Serup – ved der er sat noget op i lokaler på Kildegården. Ingen resultater endnu. Tror alt er stoppet 

omkring det indtil sommerferien. 

Anders Kaas – mere hvordan man har tænkt sig at bruge det aktivt – sanktioner? 

Claus – det er for at finde ud af hvor meget hvor faciliteter bliver brugt. Kun 60-70 % blev brugt og det vil vi 

have et overblik over, hvor stort er vort lokalebehov? Vi kan bruge flere lokaler mellem 17 og 20 hver dag – 

vi skal udnytte de haltider der nu er. 

 

Jesper Breum – sidder i Tour De France (TDF) frivillig gruppe, i tæt samarbejde med TDF-styregruppe. Hvem 

i RIU skal vi tage fat i omkring arrangementer? 

Carsten Nielsen – har været sammen med Jesper og vi kommer med et udspil. 

 

Per Birkedal – om betrængte klubber grundet Festival aflysning – budgettering? Det tror jeg desværre der 

er mange der har. Det kan vi se på svarene på vort spørgeskema. Avisen vil lave en artikel omkring disse 

konsekvenser. Lad være at budgettere da placeringer på festivalen kan være ændret og det er med til 

mindre overskud. 

Frank Veje, Roskilde TeamGym – vi budgetterer med mange penge. Mange sportsgrene har svært ved at 

finde sponsorer. Klubberne må arbejde sig til en bedre økonomi – kontingenter kan ikke bare sættes op. 

Roskilde Håndbold er dygtige til at finde sponsorer i forhold til en gymnastikforening. Vi samler skrald efter 



festival for at tjene penge. Vi har ikke råd til fuldtidstrænere. Men hvis klubber skal kunne flytte sig, kræver 

det økonomi, og så er Festivalen vigtig, så vi har budgetteret med de penge. Hvis vi igen rammer et år uden 

festival i 21, så er der klubber der får større problemer. 

 

Hanne Hede – til Claus, KIU – alle foreninger har svaret på spørgeskemaer fra DIF. Mangler lidt over 9 mio. 

kr. Har i mulighed for i kommunen at se på dette? 

Claus – kender ikke undersøgelsen 

Lisbeth – spørgeskemaer blev sendt ud medio april 

Claus vil undersøge de svar i kommunen. Vi ligger ikke inde med hverken 5 eller 10 mio. kr. til hjælp for 

foreningerne. 

Hanne – svarprocenterne til DIF måske større end RIUs? 

 

Bo Kalizan, Roskilde Roklub – de foreningerne der har ansatte har haft mulighed for at søge 

lønkompensation. Det har bestemt hjulpet. Team Gym - i har ansatte trænere og kunne gøre det samme. Vi 

er en by med foreninger der næsten alle har en relation til festivalen og den bruges jo til indtjening. Svært 

ikke at budgettere med festivalpenge. Hvis vi har gode ideer til at styre økonomi skal vi hjælpe hinanden. I 

Roklubben har vi sat pengene i en støtteforening – har vi ekstra udgifter har vi støtteforeningen til at søge 

penge fra. Det er jo en måde at hente penge på. Folk vil gerne hjælpe via medlemskab i både klub og 

støtteforening. Det er vigtigt vi bruger hinanden – også økonomisk - vi skal stå sammen som idrætsklubber i 

Roskilde. 

Claus, KIU – der er foreninger der bliver hårdt ramt grundet manglende festival. Vi vil gerne hjælpe. 

Frank Veje – problemet er ikke så meget første gang, men hvis dette fortsætter så vil rigtig mange klubber 

få økonomiske problemer. 

 

Jesper Breum – ekstra ting – TDF-projektet – der er mulighed for at søge en pulje til aktiviteter i forbindelse 

med gode ideer til arrangementer for TDF. Klubberne er velkommen til at kontakte mig for nærmere 

Claus, KIU – Kommunens hjemmeside – her kan man melde sig med aktiviteter. 

 

Anders Kaas, HVB – Kan kommunen hjælpe med reduceret pris på lokaler? 

Claus KIU – vi har besluttet at fastholde tilskuddene – men det vil vi undersøge. 

 

Lisbeth, Roskilde Håndbold – aktivitetstilskud selv om man er lukket ned. Vi har ikke lukket ned og har lavet 

mange arrangementer digitalt – vi har ikke været lukket ned. 

Kurt Serup - det er mere lokalerne der har været lukket ned. 

 



Jørgen Aufeldt - Afslutningsvis 

- Det har været overraskende godt med denne afvikling, kan måske benyttes som 
supplement fremover 

- Det har været fornøjelse at have arbejdet samme med så mange dedikerede 
idrætsmennesker i efterhånden mange år, og jeg håber vi på et eller andet tidspunkt kan 
holde en lille afskeds-sceance, og sige ”tak for denne gang”. Hvor man må mødes! 

- RIU skal også forny sig (det viser denne corona-situation måske allerbedst, at der er behov 
for forandring, og ikke mindst parathed til forandring), og det kræver nye mennesker at 
drive tingene videre. Jeg forlader ikke RIU fordi jeg ikke tror på RIU længere. Jeg tror meget 
på RIU. Men jeg føler ikke jeg har så meget mere at bidrage med, og derfor skal der nye til  

- Derfor er jeg superglad for at vi nu har valgt en ny formand, som skal tage RIU et skridt 
videre i udviklingen som bl.a. vigtigt kommunikationsled imellem kommune/forvaltning og 
idrætsforeningerne 

- Tak til Kurt, som på vanligvis har bragt os gennem rep. mødet ”helskinnet” 
- Det sidste ord i dag, og hans første ord som formand, skal være Franks – men mange tak 

for samarbejdet de seneste godt 8 år. Glæder mig til vi ses derude i alle mulige 
sammenhænge. God vind – og så er ordet dit Frank 

 

Frank Veje Jakobsen 

- Tak for valget og tilliden – det er to år siden Jørgen og jeg havde første snak – på det 
tidspunkt sad jeg i forbundet og havde en masse opgaver og var ikke klar til at tage over. Så 
skete der ting der fik mig på andre tanker. Jeg er meget frivillig – elsker det, helliger mig til 
frivilligheden. Da jeg havde sundet mig og tog et nyt møde med Jørgen. De sidste to 
måneder har ikke været sjove – valget var afgjort men kunne ikke komme videre med det 
og men har deltaget i møder og aktiviteter på vegne af RIU. Glæder mig helt vildt til denne 
opgave. Jeg skal overtage et velsmurt maskineri – en bestyrelse hvor opgaverne er fordelt. 
Glæder mig til at komme i gang. Jeg er en mand der er bedst til tale og dårlig til skrift, vil 
helst lære folk at kende ved mund til mund. Tusind tak for valget, min telefon er altid åben, 
ring, kommer gerne rundt. Et job som sælger, arbejder hjemmefra – er meget fleksibel. 

 

Claus, KIU – glæder mig til samarbejdet – møde aftales snarest. 

Dirigent Kurt Serup  (Signeret) 


