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Hermed aflægges bestyrelsens skriftlige beretning i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 10. juni 

2021.  

Efter formandsskiftet i juni 2020 har bestyrelsen endnu et år været i arbejdstøjet. Covid-19 har haft og vil 

fremadrettet få en stor indflydelse på vores idrætsforeninger i Roskilde. 

I RIU arbejdes der på mange fronter, men i det forgange år har vi besluttet en række fokuspunkter og 

målsætninger – for opgavelisten er lang og dynamisk. RIU vil være en aktiv medspiller for Idrætten i 

Roskilde. 

RIU skal ikke være på bagkant – vi vil være på forkant 

for at opnå dette overordnede mål  

RIU skal være mere synlige 

Det gælder overfor både Roskilde Kommunes politikere, vores medlemsforeninger, foreningernes 

medlemmer, den kommunale forvaltning og kommunens borgere. 

Dermed ikke sagt at RIU har været usynlig – RIU har formået at gøre store forskelle til gavn for idrætten 

igennem et stort stykke arbejde igennem tiderne, men ved at sætte synligheden som overordnet mål 

ønsker vi, at RIU fortsat skal medvirke til endnu mere gavn for idrætten i Roskilde Kommune.  

Set i det lys har RIU været en del på banen i forhold til faciliteter, når der har skulle testes og vaccineres 

rundt omkring i kommunen.  

Den største udfordring pt. er i Roskilde kongrescenter, at der ikke er politisk vilje til at prioritere idrætten 

over den økonomiske indtjening i kongrescenter – dels på udlejning af hallerne til test og vaccination, men 

også til at tjene penge på kulturbegivenheder. På den baggrund er idrætten nedprioriteret i en så urimelig 

grad, at det skriger til himlen.  

Der skal fra RIU’s side ikke herske tvivl om, at der skal testes og vaccineres – det kan bare foregå andre 

steder end i idrætsfaciliteter - der er masser af tomme lokaler.  

RIU har skrevet et åbent brev til byrådet – og opfordret alle idrætsforeninger i kommunen til det samme, 

hvilket har skabt god dialog – men desværre vedtog flertallet i Byrådet, at idrætten må vige for test- og 

vaccinationssteder i Roskilde Kongrescenter. Testcentret, der har været i hal A – som normalt bruges til 

koncerter, foredrag og andre arrangementer blev ultimo april flyttet til hal B. Dette har den konsekvens at 

der nu arrangeres koncerter m.v. og testes i stedet for idræt. 

De foreninger som normalt er i hal B og D har fået erstatningstider i andre faciliteter hvilket blot skaber en 

domino-effekt, for der hvor erstatningstimerne lægges hen, her aflyses de foreninger, som normalt er der. 

Dette kan nok gå frem til 1. august for der er trods alt en del foreninger, der ikke har aktiviteter inde i haller 

i maj/juni/juli måned – men efter 1. august, hvor mange foreninger starter op igen, kommer problemerne 

frem i fuldt flor. RIU ønsker, at der findes andre lokaliteter til test- og vaccination end i Roskilde 

Kongrescenter. 

mailto:riu@riu.dk
https://www.facebook.com/Roskilde-Idr%C3%A6ts-Union-667599896760433/


Bestyrelsens beretning 2020 
 
 
 
 

 

 
 RIU.dk ⚫ riu@riu.dk 2 
 Roskilde Idræts Union - Startside | Facebook 
 

Vi kigger et usikkert efterår i møde, men også en tid, hvor fremtidige vaccinationer er en mulighed, så er 

det på ingen måde rimeligt at vores foreninger, idrætten og folkesundheden skal nedprioriteres. 

Det har været muligt at finde andre faciliteter i både Jyllinge og Ramsø – så vi er overbevist om, at det er et 

politisk valg at nedprioritere idrætten. 

Vores foreninger har måtte omstille sig igen og igen i forhold til nedlukninger og restriktioner, og TAK for jer 

– det har været en tung tid og nogle af jer har oplevet medlemstilbagegang – vi ved I kommer stærkt igen. 

RIU har indstillet til Kultur- og Idrætsudvalget, at aktivitetstilskuddet pr. medlem, som I modtager, ikke 

reduceres grundet eventuel medlemstilbagegang. KIU behandler indstillingen på sit møde. 

I foråret 2021 blev Frank Veje Jakobsen valgt til formand for Elite- og Talentrådet. 

RIU er glade for, at Roskilde Kommune er Team Danmark Elitekommune og på den måde støtter eliten og 

talentudviklingen i Roskilde, og især udvidelsen af tilknyttede idrætsforeninger til fra 2021 også at omfatte 

lokalt prioriterede klubber, hvor Roskilde Pigefodbold, Roskilde Teamgym og Roskilde Tennisklub er blevet 

udvalgt. Samtidig støttes også bredden, samt de foreningsuvante og udsatte børn og unge med bl.a. Åben 

skole-forløb, fripasordningen, Get2sport osv. Det er også glædeligt, at 7 foreninger har indgået Sociale 

partnerskaber med kommunen og dermed fået midler til en/flere person(er) et antal timer pr. uge til at få 

flere udsatte børn og unge i gang i den organiserede idræt, og ikke mindst støtte foreningerne til at 

integrere og beholde disse medlemmer gennem længere tid. 

RIU har aktivt deltaget i arbejdet omkring lokalt prioriteret idrætsgrene og den kommunale ansøgning 

omkring sociale partnerskaber. 

 

Sportslige præstationer 

• Svømmeren Julie Kepp. Julie har i Sverige svømmet under OL-kravet og afventer nu om Dansk 

Svømmeunion udtager hende til OL. RIU har et stor netværk, og dette kom Julie Kepp til gavn, da vi 

hjalp Julie med at finde sponsorer til en bil, hvilket har hjulpet hende med at få en mere tålelig 

hverdag.  

• Stephanie Grundsøe blev ved Sports Galla 2020 kåret som Bestsellers Olympiske håb. En fantastisk 

præstation af en idrætsudøver i Roskilde.  

• VM-GULD til Danmarks håndboldherrer i januar, hvor 2 af spillerne – Morten Olsen og Magnus 

Bramming – har fået deres håndboldopdragelse som ungdomsspillere i Roskilde Håndbold 

• Roskilde Bordtennis tabte desværre sin kvartfinale ved Champions League i Düsseldorf. 

• Roskilde Cykle Ring har leveret masser af talenter til World Tours hold, men klubbens ryttere 

Kasper Andersen og Tobias Lund Andersen har i 2020 også indhentet guld ved junior parløb på 

banen. Tobias Lund Andersen blev U/19 danmarksmester i linjeløb. Årets sportsnavn blev 

banelandsholdet, alle 4 ryttere (Frederik Rodenberg Madsen, Rasmus Lund Pedersen, Lasse 

Normann Hansen og Julius Johansen har kørt som juniorer i klubben. 

• Joachim Sutton med oprindelse i Roskilde Roklub deltager i OL i toer uden styrmand. 
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Puljer: 

Leder- og trænerpuljen. (administreres af Henrik W. Pedersen.) 
Ansøgningerne og dermed udbetalingerne har i 2020 tydeligt været påvirket af Corona pandemien, som har 
lagt store dele af idrætten ned i lange perioder. 
Udbetalingerne er fordelt således: 
 

 2020 2019 

Antal foreninger 24 31 

Antal kursister 244 364 

Udbetalt i kr. 250.000 325.274 

 

Læs mere herom på riu.dk/tilskud-leder-traener-udvikling.  
 
Ansøgninger sendes til tilskud@riu.dk. Alle ansøgninger besvares umiddelbart efter modtagelse om 
hvorvidt ansøgningen er godkendt eller ej. Efter behandling i februar og august får ansøger underretning 
om hvor stort et tilskud der udbetales. 
 
 
DIF/DGIs Coronapulje. Da puljen blev åbnet for kompensationsansøgninger – herunder manglende 

indtægter i forbindelse med bl.a. festivalen skrev vi ud til alle foreninger om, at RIU kunne tilbyde 

assistance, hvis der var behov. Dette var der 9 foreninger, som benyttede sig af. 

 
Værnemidler. (administreres af Henrik W. Pedersen.) 
Som følge af Corona pandemien besluttede RIU at yde sine medlemsforeninger et tilskud til køb af 
værnemidler. 
Udbetalingsmodellen, som blev benyttet, sondrede mellem ude idræt, inde idræt og blandet idræt. 
Ligesom der blev lagt et loft for tilskud på 7.500 kr. pr. medlemsforening. 
Der blev på dette grundlag udbetalt 142.097 kr. i december 2020. 
 
I det omfang der er behov for det, vil RIU også i 2021 yde et tilskud til køb af værnemidler på en lignende 
udbetalingsmodel. 
Vi har været meget glade for, at vi på denne måde har kunnet støtte alle foreninger, både bredde og elite. 

 

Halvårsmødet 

Den 29. oktober blev vores halvårsmøde gennemført med diverse Corona-forbehold. Aftenens gæst var 

Chris Anker, som gav os alle en fornøjelig aften med hans oplevelser. Udover foreningsrepræsentanter 

deltog Formanden for Kultur – og Idrætsudvalget Claus Larsen og Kultur- og Idrætschef i Roskilde kommune 

Poul Knopp Damkjær. 
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Temamøde – GDPR (Generel Data Protection Regulation) 

Den 10. september 2020 gennemførte vi temaaften omkring GDPR. Der deltog 12 foreninger og advokat 

Ulrik Vindberg holdt et oplysende oplæg og gav masser af konstruktive ideer og praktiske eksempler til 

håndtering af GDPR i vores foreninger.  

I skrivende stund arbejdes der på en temaaften i efteråret hvor forsikringer sættes på dagsorden.  

 

Fester: 

Idrætsfest. 

Vores kære idrætsfest har ikke kunne afholdes som det brag af en fest vi plejer – men i forlængelse af vores 

repræsentantskabsmøde overrækker vi årets priser. Vi ser frem til Idrætsfesten den 11. februar 2022. 

Kids-Award 

Vores fejring af vores børn – og deres præstationer for 2019 - blev heller ikke gennemført under normale 

rammer, men der blev uddelt pokaler til de børn og unge som har gjort en stor indsats i deres 

idræt/forening i 2019. Arrangementet blev afholdt den 27. november i kongrescentret og pokalerne blev 

uddelt til følgende: 

Årets fighter: Jyllinge Kickboxing, Sebastian Nielsen 

Årets Ildsjæle: Team Ramsø, U 15 drenge 

Årets Kammerat: Vindinge Idrætsforening, Philip L.R. Thomsen 

Årets Bemærkelsesværdige pris: Roskilde Gymnastikforening, Sisse Friis Tvede 

Sammen med pokalerne sponserede Spar Nord forskellige gaver til de unge   

Jørgen Aufeldt – 2 festlige dage. 

RIU afholdt reception for Jørgen Aufeldt, hvorunder Jørgen blev udnævnt som æresmedlem af RIU.  

Derudover fejrede vi Jørgen, da RIU havde indstillet ham til Idrætsprisen for personer i Roskilde. Jørgen blev 

overrasket med prisoverrækkelse udendørs og behørigt fejret med konfettirør.  

 

Arbejdsgrupper 

RIU har i årenes løb fået en række henvendelser omkring kommunale tilskud og betaling af diverse gebyrer, 

men for at vi kan give et kvalificeret indspark og få et overblik har vi af egen drift nedsat en arbejdsgruppe, 

som skal kigge på historikken og forholdene omkring gebyrer, aktivitetstilskud og lokaletilskud. Gruppen 

består af 3 tidligere RIU formænd, John Jakobsen, Ove Pedersen og Jørgen Aufeldt. Derudover deltager 

Frank Veje Jakobsen og Hanne Hede. 
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Som led i at RIU skal være mere synlig er der udarbejdet projektbeskrivelse, som Roskilde Universitet 

formidler til sine studerende. Inga Skjærris og Frank Veje Jakobsen er tovholdere på projektet. Projektet 

skal give os en række værktøjer og konkrete anbefalinger. 

 

Høringer: 

• Idrætspark 

o RIU var høringspart på idrætsfaciliteterne i Rådmandshaven. Dette har medført en lang 

række møder for RIUs formand dels med brugere af faciliteterne, men også politikere og 

forvaltning. Pt. arbejdes der forsat for en tilfredsstillende løsning indenfor den ramme, som 

er fastsat i budgetforliget for 2021.  

• Puljer – RIU har indgivet høringssvar på følgende puljer 

o Idrætsfacilitetspulje.  

o Smårenoverings- og forbedringsprojekter 

• Budget 2021 RIU har indgivet høringssvar til det kommunale budget for 2021.  

 

Udvalg. 

Bestyrelsesmedlemmer i RIU er repræsenteret i en række udvalg, nogle dog qua andet frivilligt arbejde. 

• Indendørsudvalget 

o Lisbeth Klarskov 

• Udendørsudvalget 

o Carsten Nielsen 

• Folkeoplysningsudvalget 

o Jan Brink-Pedersen (valgt som idrætsforeningsrepræsentant) 

• Elite – og talentrådet 

o Frank Veje Jakobsen. (blev endvidere valgt til formand i marts 2021) 

o Lisbeth Klarskov (for Roskilde Håndbold) 

• Brugerråd – Roskilde Kongrescenter 

o Frank Veje Jakobsen 

• Tour De France 

o Carsten Nielsen 

o Lisbeth Klarskov 

• Røgfri Roskilde 

o Carsten Nielsen 

• Stjernelege 

o Frank Veje Jakobsen 

• Regionsidrætsråd 

o Inga Skjærris 

o Jan Brink Pedersen 

mailto:riu@riu.dk
https://www.facebook.com/Roskilde-Idr%C3%A6ts-Union-667599896760433/


Bestyrelsens beretning 2020 
 
 
 
 

 

 
 RIU.dk ⚫ riu@riu.dk 6 
 Roskilde Idræts Union - Startside | Facebook 
 

o Frank Veje Jakobsen 

• Lokalrådet 

o Jan Brink-Petersen 

• Roskilde Festivals dialogudvalg 

o Per Birkedal 
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