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Hermed aflægges bestyrelsens skriftlige beretning i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 17. 

marts 2022.  

Siden repræsentantskabsmødet i juni 2021 har vi fortsat vores arbejde med udgangspunkt i at 

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

for at opnå dette overordnede mål  

skal RIU være mere synlige 

 

RIU vil være en aktiv medspiller for Idrætten i Roskilde, dette har konkret udmøntet sig i en lang række 

møder med foreninger, politikere, øvrige interessenter, forvaltningen, samt et utal af telefonsamtaler også 

med byens medier.  

Vores opgaveliste er lang og dynamisk og det er sådan det skal være. 

Coronapandamien har fyldt meget i det forgange år, særligt test- og vaccinationsfaciliteterne i Roskilde 

Kongres- og Idrætscenter, hvor det er blevet tydeligt for alle, at det ikke var idrættens der blev 

opprioriteret i det tidligere byråd. Den nuværende løsning er ikke optimal, hverken for idrætten eller de 

borgere som skal testes eller vaccineres. 

Synenergieffekt af at RIUs formand også er formand for Elite- og Talentrådet (ETR) har i årets løb vist sig, at 

være kraftfuld. Der er nu en helt anden sammenhæng mellem Elite- og talentrådets arbejde og idrætten på 

et politisk niveau. Jakob Bøgh fra Roskilde Erhvervsforum er næstformand for ETR, og det skaber yderligere 

grobund for en samlet indsats for idrætten. 

 

Kommunalvalg 

2021 har i høj grad også været præget af kommunalvalget. 

Den 4. november var RIU vært ved Idrætspolitisk valgmøde, som der er tradition for at afholde op til 

kommunalvalget som vores halvårsmøde. 

 

Panelet bestod af:  

• Danny Nielsen, Enhedslisten 

• Palle Trane Mortensen, Ny borgerlige 

• Mogens Hallager, Konservative 

• Claus Larsen, Socialdemokratiet 

• Karsten Lorentzen, Dansk Folkeparti 

• Jeanne Bergmansen, Socialistisk Folkeparti 
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• Jeppe Trolle, Radikale Venstre 

• Evan Lynnerup, Venstre 

• Lars Christian Brask, Liberal Alliance 

• Michael Philip Hansen, opstillet på egen liste 

Aftenen blev styret at Mark Stokholm og både talelysten og problemstillingerne var store. Der var masser af 

valgløfter og uenigheder, men ingen er i tvivl om hvad idræt gør for vores samfund. 

I RIU skal vi arbejde med dialogfora med vores medlemmer og politikerne, herunder arbejdet med en 

idrætspolitik. 

Efter kommunalvalget har vi afholdt møder med Mogens Hallager, som er ny formand for KIU, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Efter kommunalvalget skal der vælges nyt Folkeoplysningsudvalg og her var der genvalg til RIUs 

bestyrelsesmedlem Jan Brink-Pedersen, samt nyvalg til Jacob Bo Bertelsen som repræsentanter for 

idrætten, også her ser vi frem til et kommende samarbejde. 

 

Sportslige præstationer 

• PL-sølv til Bordtennisspilleren Peter Rosenmeier fra Roskilde Bordtennis. 

• OL-bronze til Joakim Sutton fra Roskilde Roklub vandt sammen med Frederic Vystavel. 

• Svømmeren Julie Kepp. Julie svømmede sig i OL finalen i Tokyo. RIU er fortsat tovholder på 

samarbejdet mellem en række sponsorer, så Julie har en bil, som gør at hverdagen med træning og 

skole er tålelig. 

• Bordtennisspilleren Jonathan Groth fra Roskilde Bordtennis nåede til 3. runde ved OL i Tokyo. 

 

Puljer: 

Leder- og trænerpuljen. (administreres af Henrik W. Pedersen.) 
Ansøgningerne og dermed udbetalingerne har i 2021 har vist at der er kommet lidt gang i samfundet igen.  
Der er således overført 48 t.kr. som medtages i puljen for 2022. 
Udbetalingerne er fordelt således: 
 

 2021 2020 2019 

Antal foreninger 25 24 31 

Antal kursister 208 244 364 

Udbetalt i kr. 202.000 250.000 325.274 

 

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. 
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Temamøde – Forsikringer 

Den 6. september 2021 gennemførte vi temaaften omkring foreningernes forsikringer. Der deltog 10 

foreninger og repræsentanter fra DGI og TRYG holdt oplæg om hvad Idrættens fællesforsikringer dækker og 

hvad de ikke dækker, behovet for en bestyrelsesansvarsforsikring og øvrige forsikringer målrettet 

foreningerne.  

 

Fester: 

I 2021 blev både idrætsfesten og Kidz Sport Award aflyst pga. Corona. 

I forbindelse med af sidste års repræsentantskabsmøde i Jyllinge Idrætscenter den 10. juni 2021 blev der 

gennemført prisoverrækkelser.  

Kidz Sport Award afholdes den 20. marts i Viby Idrætscenter, mens idrætsfesten pga. Corona er rykket fra 

den 11. februar til 20. maj og afholdes i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. 

Vi ser frem til nogle brag af fester. 

 

Arbejdsgrupper 

Der har i det forgange år været arbejdet intenst i disse grupper: 

Lokaletilskud/gebyrgruppe. Vi har haft en dialog med forvaltningen og anmodet om økonomiske grundlag 

for opkrævningerne og udbetalingerne. Hver gang har vi fået andre tal end tidligere modtaget, ligesom det 

har vist sig, at der er en række principielle faktorer som er uafklaret. I skrivende stund afventer vi svar fra 

forvaltningen på endnu en skrivelse. De principielle faktorer har været drøftet med øvrige parter. Pt. er der 

4 problematikker: 

1. Problemer her og nu 

2. Ligestilling for alle – lighedsgrundsætningen 

3. Selve gebyret 

4. Fremtidige faciliteter 

Vedtægtsgruppe 

På dette års repræsentantskabsmøde præsenteres moderniserede vedtægter for RIU. Visse ting er skrevet 

ud af vedtægterne, da de ikke længere er relevante f.eks. medlemsblad. Derudover er der tilføjet en række 

ting, hvor de tidligere vedtægter har været tavse om. Men derudover er der også en række konkrete 

ændringer, f.eks. at bestyrelsen selv indstiller antallet af bestyrelsesmedlemmer og er selvkonstituerende 

på alle pladser på nær formandsposten. 

Vi håber, at I tager vel imod dem. 
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Høringer: 

RIU har indgivet høringssvar til det kommunale budget for 2022, hvor vi bl.a. endnu en gang foreslog at: at 

aktivitetstilskuddet pr. medlem, som I modtager, ikke reduceres grundet eventuel medlemstilbagegang. 

Dette blev ikke en del af budgetforliget, men midlerne blev fundet internt i KIUs budget. 

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 den ene af de 2 repræsentanter for idrætten) 

• 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 

o Frank Veje Jakobsen 

• Lokalrådet (Midt- og Vestsjællands Politi) 

o Jan Brink-Pedersen  

• Roskilde Festivals dialogudvalg 

o Per Birkedal 

 


