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Herunder referat fra RIU’s repræsentantskabsmøde afholdt den 10. juni 2021 i Jyllingehallerne 

Formand Frank Veje Jakobsen bød velkommen til mødet og gav ordet til borgmester Thomas Breddam 

forinden det ordinære repræsentantskabsmøde. 

Thomas Breddam roste alle vores foreninger for deres engagement under Coronakrisen, men også i 

forbindelse med genåbningen.  Kommunen har lagt mærke til os. 

Thomas Breddam kunne meddele at vaccinationscenteret bliver flyttet fra Hal D1, D2, D3  til hal B den 1.-4. 

august. Vaccinationscenteret i Hal B er til opstart den mandag den 9. august, og D-hallerne kan benyttes fra 

senest 9. august. Hal B ønskes benyttet frem til uge 42 af beredskabet i Region Sjælland til 

vaccinationscenter. 

Testcenteret er opsagt med udgangen af juli.  

Mette Just spurgte ind til meldingen omkring manglende weekendrengøring, Thomas oplyste, at der bør 

kunne findes en løsning. 

Lisbeth Klarskov takkede på Roskilde Håndbolds vegne både Roskilde Kommune og alle RIUs medlemmer, 

som har deltaget aktivt i dette arbejde. RIU kan bruges til mange ting. 

Claus Larsen bød velkommen til Jyllinge Hallerne, og glædede sig også over at se RIU i faciliteten, og håber, 

at det måske kan blive en tradition. 

 

a. Valg af dirigent og protokolfører 
Kurt Serup blev valg til dirigent og Hanne Hede til protokolfører. 

Kurt Serup erklærede repræsentantskabsmødet for lovligt indkaldt og erklærede 

repræsentantskabsmødet for beslutningsdygtigt, da der var 24% tilstede af medlemsforeningerne 

(se bilag for deltagerliste) 

 

b. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse 
Bestyrelsens skriftlige beretning er tilgængelig på RIUs hjemmesiden (Beretning-for-2020.pdf 

(riu.dk)), men Frank Veje Jakobsen supplerede beretningen med følgende: 

• Vi har brugt tid på at se fremadrettet. RIU vil ikke være på bagkant – vi vil være på 

forkant 

• Vi sidder med i 11 udvalg 

• Trods omstændighederne har der været store idrætspræstationer  

• Træner- og lederpulje er administreret 

• Der er ydet tilskud til værnemidler 

• Halvårsmøde med besøg af Chris Anker og GDPR-møde er gennemført 

• Vi glæder os til idrætsfesterne 2022 
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Kommentarer 

• Anders – Badminton Roskilde. RKIC har gang i interview omkring synliggørelse.  

Beretningen blev godkendt 

c. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
RIU kasserer Per Birkedal og Frank Veje Jakobsen fremlagde de reviderede regnskab. Regnskabet er 

tilgængeligt på RIUs hjemmesiden (RIU-Regnskab-2020.pdf). 

 

Regnskabet udviser et underskud på 80.618 kr., hvilket primært skyldes, at der er ydet tilskud til 

værnemidler på 142.097 kr. til medlemsforeninger. 

Egenkapitalen pr. 31. december 2020 udgjorde 1.099.471 kr. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

d. Hovedposterne i bestyrelsens forslag til budget for det løbende regnskabsår 

fremlægges til orientering 
Budgettet for 2021 fremgår af årsrapporten for 2020. Budgettet for 2021 udviser et underskud på 

116.500 kr. Der er usikkerhed omkring størrelsen af medlemskontingentet, da det baseres på CFR-

indberettet medlemmer pr. 31. december 2020. Endvidere er det budgettet med tilskud til 

værnemidler på 200.000 kr. Ellers der er ikke de store ændringer i forhold til regnskabet 2020. 

 

e. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag modtaget. 

f. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent d.v.s. 5 kr. pr. medlem og 500 kr. pr. forening 

 

Vedtaget. 

 

g. Valg af medlemmer til bestyrelsen Jvf. § 6 (Ulige år næstformand og 3 

bestyrelsesmedlemmer) 
 

Næstformand Carsten C. Nielsen (Roskilde Boldklub) blev genvalgt for en 2 årig periode 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalg for en 2 årig periode 

• Inga Skjærris  (Viby IF) 

• Henrik W. Pedersen (Badminton Roskilde, Svogerslev Gymnastikforening) 

• Hanne Hede (Roskilde Gymnastikforening) 

Derudover er der en vakant bestyrelsespost med valg i lige år. Bestyrelsen ønsker derfor at holde 

den ledige bestyrelsespost vakant, da det i vores proces omkring mål og fokuspunkter blev tydeligt 
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for at, at vi i bestyrelsen rummer en masse kompetencer, viden og netværk, men også 

repræsenterer bredt vores foreninger, der er dog et par småhuller i paletten og vi ønsker derfor at 

holde den ledige bestyrelsespost vakant og vil opfordre interesserede til at henvende sig til 

formanden.  

Bestyrelsen fik bemyndigelse til selv at finde et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. 

 

 

 

h. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 
Carsten Johnsen blev genvalgt som revisor 

John Lorey Petersen blev nyvalgt som revisor 

 

Preben Vintermark blev genvalgt som revisorsuppleant 

 

 

i. Eventuelt 
• Mette Just, RTG. Den nye hjemmeside – er der muligt at få tilsendt kvittering i diverse 

formularer. Jan Brink-Pedersen undersøger nærmere. 

• Lene Lindberg, JGI. Opfordre RIU til at rejse rundt i Roskilde Kommune. Kidz Adward 

afholdes i Viby.  

• Dan Olsson, Viby. Dejligt ar RIU er kommet frem i bussen. 

• Claus Larsen, formand KIU. Der har været delte meninger i byrådet omkring Roskilde 

Kongrescentret, men RIU og Roskilde Håndbold har haft en konstruktiv dialog i en god tone. 

Presset fra Idrætten har haft en afgørende betydning. 

 

Kurt Serup takkede for god ro og orden og Frank Veje Jakobsen takkede for god ro og orden. 

Herefter blev det ordinære repræsentantskabsmøde afsluttet, og der blev foretaget prisoverrækkelser til 

følgende: 

 

Pris Klub Person 

Årets Idræts Forening Roskilde Cykle Ring (RCR)  
Dagbladet Roskilde Ungdomspokal Roskilde Cykle Ring Theodor Storm 

Dagbladet Roskilde Ærespokal A6/ JGI SWIM Julie Kepp Jensen 

Roskilde Avis Prisen 
Roskilde Håndbold - Trænere & 
Ledere  

Forum Advokaternes Lederpris Viby Idrætsforening Inga 

RIU Ildsjælspris JGI Tennis Per Schjølin 

Roskilde Kommune & RIU Sociale pris De 7 partnerskabsforeninger De 7 partnerskabsforeninger 

Beierholm`s Talentpris Gundsølille Skytteforening Stephanie Laura Scurrah Grundsøe 
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SnowFun Initiativpris RTG; SIF, RG & HVG Fællesholdet 

Spar Nord Rollemodelpris IK Hellas Roskilde Hugo Rasmussen 

Foreningen LET Digitaliseringspris Orienteringsklubben Roskilde  

 

 

BILAG – deltagerliste: 

 

  

Peter Ryez Jensen  Roskilde Ældre Motion 

Torben Richardt Hansen G77 

Lene Lindberg Nielsen JGI 

Dan Olsson  Viby IF 

Allan Bendtsen RBTK 

Poul Lamhauge GSGIF 

Mads Jensen  Roskilde Firmaidræt 

Anders Pallisgaard Roskilde Badminton 

Jørgen Aufeldt  HVB 

Lars Walmod  RG 

Mette Just  RTG 

Hanne Østergaard Bertelsen SIF 

Bo Kalizan  Roskilde Roklub 

John Jakobsen  FOU 

 

 

Kurt Seerup  Dirigent 
Thomas Breddam  Gæst 
Claus Larsen  Gæst 
Frank Veje Jakobsen RTG 
Per Birkedal  Roskilde KFUM 
Carsten C. Nielsen RB06 
Hanne Hede  RG 
Jan Brink-Pedersen JGI 
Inga Skjærris  Viby IF 
Lisbeth Klarskov  Roskilde Håndbold 
Henrik W. Pedersen Svogerslev GF 
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