Referat af generalforsamling i Roskilde Motion- & Idrætsklub,
d.27.april 2022.
Tilstedeværende: Fra bestyrelsen - Pia Gudmansen, Jesper Sundgaard, Kurt Vedsmand, Henrik Petersen og
Daniel Helborg. Andre: Lars Petersen (-daglig leder), Charlotte Bergstørm Scheibel (-instruktør), Kirsten
Schroeder (-medlem).
Ad.pkt.1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Dirigent - Pia Gudmansen, Referent - Lars Petersen, Stemmetæller - ingen.
Ad.pkt.2. Forelæggelse af bestyrelsen beretning - (formand).
Det konstateres at mødet er indkaldt rettidigt.
Formandens beretning er vedlagt som bilag, da denne på fin vis beskriver foreningens usikre situation som
den er og har været siden sidste GF. Hovedoverskrifterne i beretningen er: Corona, Roskilde kommune,
Roskilde Idræts Union, økonomi, udlejer, medlemmer, foreningen. - se bilag).
Ad.pkt.3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og næste års budget.
Det vedlagte årsregnskab 2020 og 2021(-31.okt.), udarbejdet af vores eksterne revisor - Balling & Holst
ApS., blev godkendt. I qua af de særlige økonomiske omstændigheder som foreningen er i, kan bestyrelsen
kun lave et budgetforslag 2022 med forbehold. Budgettet godkendes. ( Regnskab og budget med forbehold,
kan hentes ved henvendelse på kontoret).
Ad.pkt.4. Vedtagelse af næste års kontingent.
Udover vores normale kontingent på 230,- og tilbud for nye medlemmer, besluttes det yderligere at
foreningen skal have et tilbud til unge mellem 16 og 25 år. Unge medlemmer er nemlig støttet af Roskilde
kommune, med op til 5 gange mere ift. andre medlemmer. Dette er en støtte som foreningen i høj grad kan
bruge.
Tilbuddet er for 3 måneders medlemskab: 3 x 89,-kr. + 50,-kr. for et nøglekort, dvs. 317 kr. Betalingen og
registreringen skal ske på en` gang. Dog gælder tilbuddet kun de første 100 medlemmer i aldersgruppen.
Ad.pkt.5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til evt. vedtægtsændringer.
Ingen forslag er modtaget.
Ad.pkt.6. Valg af bestyrelses – og udvalgsmedlemmer.
På valg er formanden – Jesper Sundgaard og bestyrelsesmedlem - Kurt Vedsmand. Desuden er der valg til
næstformandsposten. Jesper genopstiller som formand og vælges. Kurt Vedsmand trækker som
bestyrelsesmedlem, men genvælges som suppleant. Daniels Helborg vælges som næstformand. Charlotte
Scheibel vælges som nyt bestyrelses medlem. Da vi ingen udvalg har vælges ingen medlemmer til disse.
Ad.pkt.7. Valg af registreret revisor.
Balling & Holst ApS. genvælges.
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Ad. pkt. 8. Evt.
Det noteres:
At foreningen arbejder pt. på at forny vores hjemmeside med en mere tidssvarende. Samt af der arbejdes
på at udvide vores samarbejde med andre og flere foreninger og aktører. Og når tiden og overskuddet er til
det, tilstræber vi at afholde event og temadage, hvor også instruktørerne måske kan bidrage med gode
indslag.
Referent
Lars Petersen
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