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§ 1 - Navn og hjemsted 
 

Stk. 1  RIUs navn er Roskilde Idræts Union, herefter benævnt RIU. 

Stk. 2  RIUs hjemsted er Roskilde Kommune. 

 

 

§ 2 - Formål 

 
Stk. 1.  RIU varetager idrættens interesser overfor Roskilde Kommune, andre offentlige myndigheder og 

samarbejdspartnere. 

 

  RIU arbejder for at fremme de bedst mulige vilkår og rammer for klubliv, og udøvelse af idrætsgrene 

både for bredde, motion og elite og derved varetage de tilsluttede medlemmers generelle idrætspolitiske 

interesser i henhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutninger i overensstemmelse med RIUs 

vedtægter. 

 

  RIU er bindeled mellem idrætsforeningerne i Roskilde Kommune, bl.a. ved aktivt at løse rådgivende 

opgaver i det politiske og administrative niveau i kommunen omkring idrætspolitik, faciliteter, økonomi 

m.v. RIU bistår de tilsluttede medlemmer ved forhandlinger med Roskilde Kommune på en sådan måde, 

at RIUs medlemmers interesser samlet tilgodeses i videst muligt omfang. Derudover bistår RIU 

koordineringen af den fælles udnyttelse af de kommunale inden- og udendørsanlæg. 

 

 

§ 3 – Medlemskab 

 
Stk. 1.  Enhver idrætsforening i Roskilde Kommune, som er tilsluttet DIF og/eller DGI, og som anerkender RIUs 

vedtægter, kan optages som medlemsforening af RIU. Dog kan bestyrelsen med 2/3 flertal dispensere 

herfra. Optagelse kan kun nægtes, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af en 

sådan nægtelse skal spørgsmålet forelægges det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, 

dersom den optagelsessøgende forening begærer det inden 3 uger efter modtagelsen af meddelelse om 

bestyrelsens beslutning. Foreningen har ret til at være til stede og udtale sig på det pågældende 

repræsentantskabsmøde. 

 

Stk. 2.  Begæring om optagelse indgives til RIU ledsaget af et eksemplar af foreningens vedtægter, oplysninger 

om antal foreningsmedlemmer og fortegnelse over bestyrelsesmedlemmerne samt kontaktperson til RIU, 

som kan fordre yderligere oplysninger forinden beslutning om optagelse kræves. 

  

Stk. 3.  Optagelse regnes fra og med det kalenderår, i hvilket begæringen indgives, medmindre andet udtrykkeligt 

er aftalt. 

 

Stk. 4.  Udmeldelse kan ske med mindst to måneders skriftligt varsel til et kalenderårs udgang. Udmeldelse kan 

meddeles RIU på e-mail (riu@riu.dk), og skal være ledsaget af dokumentation for medlemmets lovlige 

vedtagelse af udmeldelsen. Udmeldelsen er først gyldig, når der er fremsendt bekræftelse på udmeldelsen. 

 

Stk. 5.   Et medlem, der er blevet udelukket i henhold til repræsentantskabets beslutning, kan kun optages som 

medlemsforening ved en ny repræsentantskabsbeslutning efter indstilling herom fra bestyrelsen. 

Afgørelse herom træffes med simpelt flertal. Foreningen har ret til at være til stede og udtale sig på det 

pågældende repræsentantskabsmøde. 
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§ 4 – Medlemsforeningernes forhold til RIU 
 

Stk. 1.   Som medlemmer af RIU er medlemmerne berettiget og forpligtet i henhold til RIUs vedtægter samt alle i 

henhold hertil lovligt trufne beslutninger. 

 

Stk. 2.   Medlemmerne er herunder forpligtet til: 
• at yde RIU bistand, som måtte forlanges enten til at tilvejebringe oplysninger, eller til 

gennemførelse af fælles opgaver. 

• at udpege et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til RIU. 

• at høre RIU forinden der rettes henvendelse til kommunen om principielle forhold eller om 

spørgsmål, som kan influere på andre medlemmers forhold. 

• i øvrigt at orientere RIU i forbindelse med enhver henvendelse fra medlemmet til kommunen, 

• at lade RIU deltage i forhandlinger med kommunen, dersom RIU anser dette for 

hensigtsmæssigt. 

• indbetale det af repræsentantskabet fastsatte årlige kontingent. 

 

Stk. 3.   Ethvert medlem kan forlange møde med bestyrelsen om et bestemt angivet emne. Sådant møde skal 

afholdes senest 30 dage efter indgivet anmodning, og medlemmet skal indkaldes til mødet med mindst 8 

dages varsel. 

 

§ 5 – Udelukkelse/eksklusion  
 

Stk. 1.   Et medlem kan udelukkes af RIU efter beslutning truffet af bestyrelsen, når medlemmet groft har krænket 

RIUs vedtægter, har tilsidesat lovligt trufne beslutninger, hensynet til andre medlemmer eller ikke har 

betalt kontingent til RIU efter påkrav. 

 

Stk. 2.   Bestyrelsens afgørelser i henhold til stk. 1 kan af vedkommende medlem inden tre uger fra modtagelsen 

af afgørelsen indankes for førstkommende repræsentantskabsmøde, der med simpelt flertal afgør, om 

udelukkelse skal stå ved magt. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på 

dagsordenen, og der udelukkede medlem skal indkaldes til repræsentantskabsmødet med mindst 14 dages 

varsel. Foreningen har i relation til behandlingen af udelukkelsen tale- og stemmeret. 

 

Stk. 3.   Udelukkelse på grund af kontingentrestance kan uanset stk. 2. ikke indankes for repræsentantskabet. 

 

§ 6 - Repræsentantskabet 
 

Stk. 1.   Repræsentantskabet er, med de i vedtægterne indeholdte undtagelser, RIUs højeste myndighed. 

  Repræsentantskabet består af en repræsentant fra hvert medlem tillige med den samlede bestyrelse. 

 

Stk. 2.   Repræsentantskabet kan beslutte at oprette en eller flere fonde, der henlægges under RIUs bestyrelse. 

  Statutterne for sådanne fonde skal bilægges vedtægterne. 

 

 

 

§ 7 – Ordinært repræsentantskabsmøde 
 

Stk. 1.   Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned. 

  Repræsentantskabsmødet varsles via e-mail og meddeles på hjemmesiden senest 15. januar med angivelse 

af frist for fremsendelse af indkomne forslag, jfr. §7, stk. 4 samt oplysninger om valg til bestyrelsen, jfr. 

§9, stk. 1-3. 

  Med minimum 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde meddeles via e-mail og på hjemmesiden 

dagsorden vedlagt bestyrelsens beretning, regnskab, budget, kandidatliste og eventuelt indkomne forslag. 
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Stk. 2.   Det ordinære repræsentantskabsmøde kan afholdes helt eller delvist digitalt, såfremt særlige 

omstændigheder taler herfor. 

 

Stk. 3.   Dagsorden skal som minimum bestå af følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

  2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse 

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

  4. Indkomne forslag 

  5. Fastsættelse af kontingent 

  6. Hovedposterne i bestyrelsens forslag til budget for det løbende regnskabsår fremlægges til 

     orientering  

  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen jvf. § 9 

  8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

  9. Eventuelt 

 

Stk. 4.   Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal skriftligt tilstilles RIUs mailadressen riu@riu.dk senest d. 

31. januar. Forslaget anses for modtaget, når der er fremsendt kvittering herfor. 

 

Stk. 5.   Hvert medlem kan møde med tre repræsentanter, hvoraf én er stemmeberettiget.  

 

Stk. 6.   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Stk. 7.   Hver stemmeberettigede kan kun afgive 1 stemme. 

 

Stk. 8.  Afstemning foretages skriftligt, såfremt bestyrelsen eller 10 medlemmer begærer det. 

 

Stk. 9.  Det ordinære repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 1/5 af medlemmerne er til stede.  

 

Stk. 10. Såfremt det ordinære repræsentantskabsmøde ikke er beslutningsdygtigt, indkalder bestyrelsen med 

sædvanligt varsel til nyt repræsentantskabsmøde med samme dagsorden. Dette repræsentantskabsmøde er 

under alle omstændigheder beslutningsdygtigt. 

 

Stk. 11. På repræsentantskabsmødet er simpel stemmeflerhed afgørende, dog kan  

• ændringer i vedtægterne kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer 

herfor og disse 2/3 udgør mindst halvdelen af det samlede repræsentantskab. 

• RIUs ophævelse kun vedtages med kvalificeret flertal, jf. § 15. 

 

Stk. 12. I afgørelser, der ifølge vedtægterne kræver et flertal opgjort som en andel af medlemmer eller 

tilstedeværende, rundes opad ved afgørelse af, om tilstrækkelig antal er nået. Det samme gælder ved 

afgørelse af, om repræsentantskabet er beslutningsdygtigt. 

 

Stk. 13.  Repræsentantskabsmødet er offentligt, jvf. dog stk. 14. Udover de i stk. 5. nævnte, har æresmedlemmer, 

revisorer, bestyrelsens eventuelle rådgivere, evt. forretningsfører og medlemmer af de i henhold til § 10 

nedsatte udvalg taleret.  

 

Stk. 14.  Repræsentantskabet kan uanset § 7, stk. 13. beslutte, at repræsentantskabsmødet helt eller delvist skal 

være lukket for offentligheden.  

 

 

 

§ 8 - Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
 

 

Stk. 1.  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/5 af medlemsforeningerne 

skriftligt overfor formanden fremsætter begæring derom med motiveret dagsorden.  
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Stk. 2.  Såfremt det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes på grund af §7, stk. 10, indkaldes og 

afholdes mødet på disse præmisser og stk.5-12 i nærværende § 8 udgår, såfremt disse er omfattet af §7, 

stk. 10. 

 

Stk. 3.  Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af motiveret dagsorden og et varsel på mindst 14 dage, og 

indkaldes via e-mail og meldeles på hjemmeside. 

 

Stk. 4.  Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kan afholdes helt eller delvist digitalt, såfremt særlige 

omstændigheder taler herfor. 

 

Stk. 5.  Dagsordenen skal som minimum bestå af følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

  2. Behandling af indkomne forslag  

  3. Eventuelt 

 

Stk. 6.  Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der er indkaldt på foranledning af mindst 1/5 af medlemmerne, 

  er kun beslutningsdygtigt, såfremt mindst 9/10 af de indkaldende medlemmer er til stede. 

 

Stk. 7.  Hvert medlem kan møde med tre repræsentanter, hvoraf én er stemmeberettiget.  

 

Stk. 7.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Stk. 8.  Hver stemmeberettigede kan kun afgive 1 stemme. 

 

Stk. 9.  På repræsentantskabsmødet er simpel stemmeflerhed afgørende, dog kan  

• Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer 

herfor og disse 2/3 udgør mindst halvdelen af det samlede repræsentantskab. 

• RIUs ophævelse kun vedtages med kvalificeret flertal, jf. § 15. 

 

Stk. 10. I afgørelser, der ifølge vedtægterne kræver et flertal opgjort som en andel af medlemmer eller 

tilstedeværende, rundes opad ved afgørelse af, om tilstrækkelig antal er nået. Det samme gælder ved 

afgørelse af, om repræsentantskabet er beslutningsdygtigt. 

 

Stk. 11. Repræsentantskabsmødet er offentligt, jvf. dog stk. 12. Udover de i stk. 7. nævnte, har æresmedlemmer, 

revisorer, bestyrelsens eventuelle rådgivere, evt. forretningsfører og medlemmer af de i henhold til § 10 

nedsatte udvalg taleret.  

 

Stk. 12. Repræsentantskabet kan uanset § 8, stk. 11 beslutte, at repræsentantskabsmødet helt eller delvist skal 

være lukket for offentligheden.  

 

  

§ 9 - Bestyrelsen 
 

Stk. 1.  Mellem repræsentantskabsmøderne varetages RIUs anliggender af en bestyrelse på mellem 7 og 9 

medlemmer. Bestyrelsen alene afgører antallet af bestyrelsesmedlemmer.  

 

Stk. 2.  Medlemmerne vælges for to år ad gangen, og de skal være medlem af en medlemsforening under RIU.  

  Det tilsigtes at bestyrelsen bredt repræsenterer geografisk og idrætsfagligt hele Roskilde Kommune. 

  Formanden for RIU vælges særskilt i lige år, sammen med 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Øvrige 

medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter 

repræsentantskabsmødet med minimum næstformand og kasserer. 
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Stk. 3.  For at kunne være valgbar til bestyrelsen skal kandidater meddele sit kandidatur senest 31. januar for at 

kunne opstille på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Kandidater skal oplistes i forbindelse 

med udsendelse af repræsentantskabsmødematerialet. 

 

  Ved eventuelle valg til bestyrelsen på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal kandidaturer være 

RIU i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. 

 

Stk. 4.  Afgår et bestyrelsesmedlem før udløbet af en valgperiode, vælger bestyrelsen en afløser for perioden frem 

til næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

 

Stk. 5.  Møderne sammenkaldes af formanden, når denne eller mindst et flertal af bestyrelsesmedlemmer kræver 

det. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov.  

  Dagsordenen for møderne skal tilstilles bestyrelsesmedlemmerne 8 dage før mødets afholdelse. Til 

indkaldelse af ekstraordinære bestyrelsesmøder med mindre end 8 dages varsel kræves der 

forhåndstilsagn fra mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. 

 

Stk. 6.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal af medlemmerne er til stede. Ved afstemningen er 

simpel stemmeflerhed afgørende. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget, i 

formandens fravær er det næstformandens stemme som er udslagsgivende. 

 

Stk. 7.  Hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, skal 

medlemmet selv eller et medlem, som er bekendt med forholdet snarest underrette den øvrige bestyrelse 

herom. Bestyrelsen træffer herefter afgørelse om hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det pågældende 

bestyrelsesmedlem må ikke selv deltage i behandlingen eller afgørelse om habilitetsspørgsmålet. 

 

Stk. 8.  En evt. forretningsfører kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

 

Stk. 9.  Der føres referat af bestyrelsesmøderne, som mindst skal indeholde de vigtigste beslutninger. Personsager 

refereres ikke. Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve eget standpunkt indført. Referatet tilsendes 

bestyrelsens medlemmer efter mødet, med godkendelse på efterfølgende møde. 

 

 

 

§ 10 - Bestyrelsens opgaver 
 

Stk. 1.  Bestyrelsen repræsenterer RIU i alle forhold, der vedrører idrætten i Roskilde. 

 

Stk. 2.  Bestyrelsen kan træffe beslutning i alle anliggender, herunder 

▪ RIUs medlemskab af andre foreninger og organisationer 

▪ Om RIU skal administrere en hjemmeside 

▪ Af egen drift ændre statuetter for æresbevisninger evt. i samarbejde med navnesponsoreren, 

ligesom bestyrelsen kan beslutte oprettelse/nedlæggelse af æresbevisninger. 

▪ Valg af repræsentanter til udvalg, hvor RIU er repræsenteret 

▪ Udelukkelse/eksklusion 

 

Stk. 3.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 4.  Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, og en evt. forretningsfører. 

 

Stk. 5.  Bestyrelsen fører en fortegnelse over medlemmer under RIU, disses kontaktpersoner til RIU samt 

medlemstal. 

 

Stk. 6.  Bestyrelsen indkalder til mindst et årligt medlemsmøde udover det ordinære repræsentantskabsmøde. På 

mødet orienterer bestyrelsen om det løbende og forestående arbejde, ligesom RIUs forhold generelt kan 
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drøftes. Der kan foretages vejledende afstemninger, men egentlige beslutninger kan ikke træffes på 

mødet. 

 

Stk. 7.  Bestyrelsen kan ansætte personale og/eller indgå aftale med en virksomhed til at forestå RIUs sekretariat 

eller til varetagelse af opgaver i øvrigt efter bestyrelsens bestemmelse. 

 

Stk. 8.  Bestyrelsen kan engagere rådgivere til at bistå sig ved løsningen af konkrete opgaver. 

 

Stk. 9.  Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige/faste udvalg eller enkeltpersoner til varetagelse af særlige opgaver 

defineret af bestyrelsen. Rammer og retningslinjer for udvalgene/enkeltpersonernes fastsættes af 

bestyrelsen, der også udpeger medlemmerne. 

 

  Udvalgene/enkeltpersonerne holder løbende bestyrelsen underrettet om deres virke.  

 

 

§ 11 – Fordeling af idrætsfaciliteter m.v. 
 

Stk. 1.  Bestyrelsen varetager overfor kommunen medlemsklubbernes interesse ved fordeling af timer i 

kommunale inden- og udendørs anlæg. 

 

Stk. 2.  Bestyrelsen afholder de nødvendige koordinationsmøder med medlemsforeningerne for at sikre den 

bredest mulige fordeling af timer og baner.  

 

 

 

§ 12 - Økonomi 
 

Stk. 1.  RIUs regnskabsår er kalenderåret. 

 

Stk. 2.  Bestyrelsen forvalter RIUs midler og fører regnskab i overensstemmelse med bogføringslovens 

bestemmelser. Den udarbejder budget for hvert regnskabsår og påser, at budgettet så vidt muligt 

overholdes. 

 

Stk. 3.  Hvert år - med samme frist som for indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde - offentliggøres 

bestyrelsens beretning og regnskab for det forløbne år og budget for det aktuelle regnskabsår på RIUs 

hjemmeside. 

 

Stk. 4.  Bestyrelsen skal, inden repræsentantskabsmødet, aflægge regnskab for det forudgående år med status  

  pr. 31. december til de af repræsentantskabsmødet valgte revisorerne senest den 15. februar. 

 

Stk. 5.  Regnskabet revideres af revisorerne, der forsyner dette med påtegning. 

 

Stk. 6.  Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere alt vedrørende regnskabet og regnskabsføringen, og 

  bestyrelsen er pligtig til at besvare ethvert spørgsmål fra revisionen vedrørende dette. 

 

 

§ 13 - Tegningsregler 
 

Stk. 1.  I retshandler tegnes RIU af formanden i forening med næstformanden eller kassereren og et 

bestyrelsesmedlem.  

  Dog kræves til køb og salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån eller låneomlægning 

  underskrift af den samlede bestyrelse.  
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Stk. 2.  Der kan gives fuldmagt til formanden, næstformanden, kassereren og en evt. forretningsfører hver for sig 

med et maksimum på 100.000 kr. til at foretage enhver økonomisk disposition der er godkendt på et 

bestyrelsesmøde. 

 

Stk. 3.  Ved dispositioner over denne grænse kræves desuden tiltrædelse af en af de i §13, stk. 2 nævnte personer. 

 

Stk. 4.  Betalingskort kan udstedes i ét eksemplar og skal være begrænset til en trækningsret på 25.000 kr. 

 

 

§ 14 – Æresmedlemmer/-bevisninger og Idrætspriser 

 
Stk. 1.  Personer, som gennem en årrække har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for idrætten i Roskilde, kan af 

bestyrelsen med simpelt flertal udnævnes til æresmedlemmer. Spørgsmål om udnævnelse af 

æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på repræsentantskabsmødet. 

  Æresmedlemmer er livslange medlemmer og er forpligtet til at overholde RIUs vedtægter. 

 

Stk. 2.  Bestyrelsen kan tildele eller indstille personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for idrætten i 

Roskilde, til æresbevisninger i henhold til gældende statutter. 

 

Stk. 3.  Bestyrelsen kan tildele personer/medlemsforeninger efter indstilling, der har ydet en særlig fortjenstfuld 

indsats for idrætten i Roskilde, til Idrætspriser i henhold til gældende statutter, disse statutter udarbejdes 

af RIUs bestyrelsen i eventuelt samarbejde med navnesponsor. 

 

 

 

§ 15 - RIUs opløsning 
 

Stk. 1.  RIUs opløsning kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 3/4 af de stemmeberettigede 

   tilstedeværende stemmer herfor, og hvor disse 3/4 udgør mindst 2/3 af det samlede repræsentantskab. 

 

Stk. 2.  Repræsentantskabet bestemmer ved almindelig stemmeflerhed, hvem RIUs formue, efter at alle 

forpligtelser er betalt, skal tilfalde. 

 

 

* 

 

 

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 28. februar 1985. 

 

Foretaget ændringer på repræsentantskabsmødet den 6. marts 1990, på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 29. 

april 1997, på repræsentantskabsmødet den 11. marts 2003, på ekstraordinær repræsentantskabsmøde den 17. juni 2006, 

på repræsentantskabsmødet den 7. marts 2013, på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 31. marts 2014, 

repræsentantskabsmøde marts 2017. På repræsentantskabsmøde 17. marts 2022 og ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde den 13. oktober 2022 blev nærværende komplette omskrivning vedtaget. 

 

mailto:riu@riu.dk
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