Referat fra generalforsamling
Møde: Generalforsamling 27/4 2016

Der var inden mødet udsendt en dagsorden med følgende punkter:

1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.

Beretning fra bestyrelsen (formanden)

3.

Beretning fra udvalg

4.

Motionscenteret

5.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

6.

Vedtagelse af næste års regnskab

7.

Indkomne forslag

8.

Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer

9.

Valg af registreret revisor

10.

Eventuelt

______________________________________________________________________________

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Christian (formanden) bød velkommen til de mange fremmødte til årets generalforsamling.
Derefter blev følgende ”poster” demokratisk valgt til generalforsamlingen:
Dirigent: Lars
Referent: Jesper
Stemmetællere: Kasper og Jens

2. Beretning fra bestyrelsen (formanden)
Christian gav en status på centeret og bestyrelsesarbejdet i det forgangne år. De primære
punkter var følgende:
-Der har været stor fokus på at få rettet alle de problemstillinger, som kom op på sidste års
generalforsamling. Der har løbende været fulgt op på klager og forslag fra medlemmerne for at
sikre, at fejl og mangler løbende er blevet afhjulpet.
-Økonomien i centeret har det sidste år været presset pga. faldende medlemstal. Det har haft den
betydning at økonomien, at det forgange år har været tæt på bundlinjen. Det, der har sikret den
økonomiske balance, er de tilskud centeret modtager fra Kommunen.
-Som følge af det faldende medlemstal var der i det forgange år iværksat en række tiltag for at
lokke flere medlemmer til. Carsten har blandt andet delt flyers ud i lokalområdet og hængt
sedler op i de lokale supermarkeder. Derudover har der været afholdt et åbent-hus arrangement,
og der er tiltænk et nyt åbent-hus arrangement i august måned. Tiltagne har givet en del nye
medlemmer, men der ønskes forsat flere medlemmer.
-En af årsagerne til det faldende medlemstal er, at der i Roskilde er rigtig mange træningscentre,
og nye kommer fortsat til.
-Der har været fokus på at sikre, at der er overlap mellem instruktørerne samt af få
medlemmerne til at træne med forskellige instruktører, således at centeret er mindre sårbart,
hvis en instruktør bliver skadet eller stopper mm.
-Der er udarbejdet sommerprogram for holdtræning, hvor der er skåret væsentligt ned for
antallet af hold pga. det faldende antal medlemmer, som benytter holdene i sommerhalvåret,
som der plejer.
-Der kommer stadig rigtig mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne, som giver udtryk
for det er et godt og hyggeligt center at træne i.
-Det sidste år har desværre også budt på en del udfordringer med udlejeren af bygningerne, som
desværre i flere sager ikke har vist sig så samarbejdsvillig, som man kunne ønske sig. Det
resulterer desværre i, at flere ting ikke bliver udbedret så hurtigt, som det kunne ønskes.
Eksempler på disse ting var fx trappen ved parkeringspladserne, som stadig ikke er endelig
udbedret samt loftpladerne i køkkenet, som ikke var blevet udskiftet efter vandskaden.
-Afslutningsvis rettede Christian en stor tak til Carsten, instruktørerne og frivillige for det gode
arbejde, de leverer, og mindende om, at uden dem vil centeret ikke være det specielle sted, som
det er.
På baggrund af formandens beretning var der en række spørgsmål fra de fremmødte:
-Lars spurgte til muligheden for at bruge kommunen til at ”presse” udlejeren til at overholde
reglerne på området. Birgit og Christian fortalte begge, at de ikke mente, at det var en mulighed,
da vi lejer bygningerne som privat firma, og kommunen har derfor ingen ret/forpligtigelser i
forbindelse med lejemålet.
-Malene spurgte til, om det ikke var muligt at udskifte instruktører på hold, hvor der ikke er nok
tilmeldte, samt om muligheden for at lukke hold, der gennem en længere periode ikke har ret
mange tilmeldte. Spørgsmålet førte til en lille diskussion blandt de fremmødte omkring
forskellige erfaringer vedr. aflysning af hold. Carsten fortalte bl.a., at han flere gange har

oplevet et større antal tilmeldte, der er sprunget fra, hvis han på nettet har meldt ud, at der er
afløser på timen. Christian fulgte efterfølgende op og fortalte, at det af og til kan være svært at
finde afløsere til de forskellige hold med kort tidsfrist. Jesper orienterede om, at bestyrelsen
havde vedtaget følgende retningslinjer for diverse holdtræning:


Carsten kontakter instruktøren på hold, der gennem en periode har få tilmeldte og aftaler
en tidsperiode på 4-6 uger til at få holdet op og stå, såfremt det ikke lade sig gøre,
nedlægges holdet.



Hvis der kommer forslag fra instruktørerne eller medlemmer om nye typer hold, er det
op til Carsten at vurdere efterspørgslen og derefter aftale en ”prøveperiode” på 4-6 uger,
hvor ”holdet” må vise, at det kan tiltrække nok medlemmer til, at det skal fortsætte.



Alle instruktører skal helst dækkes ind, så der er afløsere, der allerede underviser i
centeret



Det skal sikres, at centeret ikke er for afhængige af få enkelte instruktrørere (selvom
disse muligvis er meget populære blandt medlemmerne) dette er for at undgå at stå med
håret i postkassen, såfremt de stopper eller bliver skadet.

-Afslutningsvis rundede Christian emnet af med at sige, at der fortsat vil være fokus på holdtræning
og på at havde dygtige, vellidte instruktører samt at undgå aflysninger i sidste øjeblik.

3. Beretning fra udvalg
Birgit orienterede om, at der ikke pt. er nedsat udvalg under RKI Motion, men af årsagen til at
punktet fremgår af dagsorden er, at der historisk set har været en del udvalg under Roskilde
Kommunes Idrætsforening (RKI).

4. Motionscenteret
Centerets daglige leder Carsten gav en status på centeret og de opgaver, der var løst samt de
udfordringer, der havde været i det forgangne år. De primære punkter var følgende:
-Fokus på at få rettet de kritikpunkter, som kom op på sidste års generalforsamling, samt at finde
løsninger, så de ikke gentages.
-Det har været et roligt år på mange områder, men en del medlemmer har løbende forladt centeret,
og nye er desværre ikke kommet til i samme grad.
-Der blev afholdt et vellykket Åbent Hus arrangement, som gav en del nye medlemmer. Desværre
var enkelte af de nye medlemmer allerede udmeldt (hvilket ikke skyldes selve centeret). Der er
ligeledes blevet delt flyers ud i lokalområdet, hvilket også har givet nogle nye medlemmer.
-Ligeledes blev der opfordret til at reklamere for centeret til venner, familie og bekendte men også
via de sociale medier som fx Facebook, hvor centeret har sin egen side, således at der kan komme
nye medlemmer til centeret.
-Pga. det faldende medlemstal har økonomien været presset det seneste år, hvilket på nogle områder
har presset det administrative arbejde på kontoret. En af konsekvenserne har fx været at ”pulje” lidt
flere defekte maskiner, før Tecno-Gym blev hidkaldt.

En af de tunge driftsposter er fx reparation af ventilationssystemet, som desværre har haft en del
funktionsfejl, som har medført en del negative tilbagemeldinger til kontoret.
-Det forventes, at der tilknyttes en eller to personer i ”aktivering”, der vil kunne hjælpe med at få
”shinet” centeret lidt op i løbet af det næste halve år.
-Rengøringen bliver ikke længere varetaget af et eksternt firma. Det har højnet rengøringsstandarden i centeret, hvilket mange medlemmer også har bemærket og kommenteret.
-Det forventes, at der bliver udarbejdet en liste med medlemmer, som er villige til at give en hånd
med i centeret, når det er nødvendigt fx til reparation af udstyr, opsætning af billeder og lign.
-Der planlægges at afholde et nyt Åbent Hus arrangement i august måned.
-Langt de fleste tilbagemeldinger fra medlemmerne er fortsat, at RKI Motion er et hyggeligt sted at
træne med plads til alle.
-Det kommende år vil der blive arbejdet på at få et mere positivt sammenhold/samarbejde mellem
kontoret og instruktørerne på gulvet (holdtræning).
På baggrund af Carstens gennemgang var der en del bemærkninger og spørgsmål fra de fremmødte
vedr. følgende:
- Et medlem kommenterede bekræftende, at rengøringsniveauet er blevet meget bedre end tidligere.
-Et andet medlem havde oplevet problemer med hjemmesiden. Jf. computerkyndige skyldes
problemet med stor sikkerhed, at medlemmet anvendte en ”gammel browser”, der ikke var fulgt
med tiden.
-Der blev spurgt til den dårlige lugt der havde været i centret skyldes problemer med
udluftningssystemet? Birgit og Christian forklarede, at problemet var afhjulpet ved hjælp af en
slamsuger og brug af spærrevæske på 2. sal, hvor vandlåsene af og til kunne tørre ud pga.
manglende brug.
-Det blev forslået at kontakte Roskilde Brandvæsen vedr. brug af deres unge kadetter til løbende
vedligeholdelse af centeret. Carsten følger op på den mulighed.

5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Birgit startede med at dele årsregnskabet fra 2015 rundt til alle de tilstedeværende. Herefter
orienterede hun om, at regnskabet var blevet endelig klar til generalforsamlingen for kort tid siden.
Årsagen var, at der kort efter, at det første regnskab var udarbejdet, var kommet en del penge retur
fra aconto betalingerne for vand, varme og el forbruget i 2015. Tilbagebetalingerne medførte, at
regnskabet gik fra ca. minus 22.000 kr. til et samlet overskud på 14.012 kr. Birgit havde derfor
kontaktet revisoren, som havde udarbejdet et revideret årsregnskab for 2015, som var det, der var
blevet omdelt.
Herefter gennemgik Birgit årsregnskabet fra 2015 med følgende hovedpunkter:
-Centeret havde i 2015 en nettoomsætning på 2.409.099 kr.
-Det samlet overskud i 2015 var 14.012 kr.
-Egen kapitalen var pr. 31/12 2015 på 113.699 kr.

-RKI Motion har passiver for i alt 303.074 kr.
-En del af klubbens kommunale tilskud stammer fra aktivitetstilskuddet for kommunes unge under
25 år.
-Der var pr. 31/12 2015 729 medlemmer.
Herefter blev budgettet for 2016 gennemgået af Birgit med følgende hovedpunkter:
-Budgettet er meget lig årsregnskabet for 2015 dog med enkelte små justeringer.
-Der budgetteres med lidt flere medlemmer.
-Udgifterne til rengøring sænkes en smule, hvilket skyldes, at i starten af 2015, var det stadig et
privat firma, der stod for opgaven. Det er derfor ikke fordi rengøringsniveauet sænkes i 2016, at der
spares penge på budgettet.
På baggrund af gennemgangene blev både årsregnskabet for 2015 og budgettet for 2016 enstemmigt
vedtaget ved afstemning blandt de fremmødte.
Afslutningsvis rundede Lars punktet af ved på Centrets vegne at takke Birgit for det store arbejde,
hun havde lagt i at få regnskabet og budgettet færdigt samt den generelt store indsats, som hun har
ydet for klubben i snart 25 år.

6. Vedtagelse af næste års kontingent
Christian orienterede om, at bestyrelsen på baggrund af årsregnskabet og budgettet forslog uændret
kontingent i 2016. Samtidig nævnte han, at på baggrund af den nuværende konkurrencesituation
samt ønsket om flere medlemmer ikke havde været til overvejelse at hæve kontingentet.
På den baggrund var der afstemning, hvor der var fuld opbakning blandt de fremmødte til at
fastholde det nuværende kontingentniveau på 210 kr. pr. mdr. (dog mulighed for 10% rabat ved
betaling for et år ad gangen).

7. Indkomne forslag
Formanden/Christian orienterede om, at han ikke havde modtaget nogen indkommende forslag
forud for generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
På valg var formand Christian Nielsen, sekretær Jesper Sundgaard og bestyrelsesmedlem Pia
Grønlund Gudmandsen.
-Christian indledte punktet ved at orienterer om, at han efter flere overvejelser ikke ønskede at
genopstille som formand, da han mente, at der var brug for ny energi og nye kræfter i bestyrelsen,
og at han efterhånden havde været med i bestyrelsen i 25 år. Samtidig meddelte han, at bestyrelsen
foreslog Jesper Sundgaard, som ny formand for RKI Motion.
-Lars takkede på klubbens vegne Christian for de mange års indsats, og det meget arbejde, han har
lagt i klubben gennem årene. Derefter opfordrede han Jesper til at fortælle lidt om sig selv samt om
hvilke ideer/forslag, Jesper har med hensyn til klubbens fremtid.

-Jesper indledte med at takke Christian for samarbejdet og for at pege på ham som ny formand.
Derudover fortalte Jesper, at han havde været instruktør (i maskinerne) i klubben siden år
2000/2001. Jesper er uddannet idrætsinstruktør i forsvaret, hvor han bl.a. stod for de værnepligtiges
træning. Jesper hare desuden varetaget forskellige poster i bestyrelsen de sidste 5 år.
-Fremover ønsker Jesper, at centeret skal være mere synlig for at tiltrække nye medlemmer, samt at
stedet forsat skal slå sig op på at være Roskildes hyggeligste træningscenter med plads til alle.
Samtidig skal centret også fremover havde dygtige instruktører på gulvet samt i maskinerne.
-Derefter var der afstemning, hvor Jesper enstemmigt blev valgt som ny bestyrelsesformand for
RKI Motion.
-Posten som sekretær og bestyrelsesmedlem blev besat af Lars, som blev valgt enstemmig af de
fremmødte.
Herefter meddelte Pia, at hun var klar til at genopstille som bestyrelsesmedlem, hvorefter hun blev
valgt af de fremmødte.
I forbindelse med punktet blev det foreslået at vælge 2 suppleanter ind til bestyrelsen. På baggrund
af opfordringen blev det besluttet, at selvom centerets vedtægter ikke omhandler evt. suppleanter i
bestyrelsen, kunne det være belejligt med suppleanter, så længe centerets vedtægter overholdes.
Lars efterlyste, om nogen af de tilstedeværende kunne være interesseret. På den baggrund stillede
Kasper Jensen og Anja Steffensen op og blev enstemmigt valgt ind som suppleanter.

9. Valg af registreret revisor
Birgit indledte punktet med at sige, at hun på baggrund af de seneste års samarbejde med HR
Revision opfordrede til at fortsætte med at bruge firmaet.
Det blev efterfølgende vedtaget ved afstemning at fortsætte med at anvende HR Revisor som RKI
Motions revisor.

10. Diverse
-Birgitte indledte punktet med at holde en lille tale for den tidligere formand Christian, som træder
ud af ledelsen i RKI motion efter næsten 25 år i bestyrelsen. Birgit takkede blandt andet for gode
stunder og godt samarbejde i det, der næsten nåede at blive et sølvbryllup.
-Christian takkede for talen og for de mange gode timer i RKI Motion.
-Det blev foreslået at anvende udstyr fra andre producenter end Tecnogym, da de ofte er dyrere end
andre producenter. Jesper svarede, at det ikke var hensigtsmæssigt at anvende andre maskiner end
Tecnogym i kredsløbsmaskiner og gulvmaskiner, da det er vigtigt for medlemmerne, at maskinerne
indstilles og virker på samme måde. Derimod kunne det overvejes, hvis der fremover skal købes
maskiner til styrketræningsrummet.
-Det blev foreslået at inddrage sofarummet som en del af styrketræningsrummet. Det blev besluttet
at arbejde videre med dette punkt i bestyrelsen. Der var flere, der var villige til at give en hånd med
til projektet. Birgit nævnte i den forbindelse, at brandmyndighederne først skal høres, da der er tale
om en branddør op mod rummet.

-Pia orienterede om, at det gamle Sol-rum nu var blevet ”indrettet” med lidt måtter og elastikker, så
det kan bruges til diverse gulvtræning.
-Der blev opfordret til løbende at opdatere Facebook fx med billeder fra centeret.
-Der blev spurgt til mulighederne for at få nye medlemmer til centret ved at lave firmaaftaler mm.
Jesper orienterede om, at der allerede var lavet enkelte firmaaftaler, og at man fremover håbede at
lave flere af den slags aftaler. På den baggrund blev der opfordret til at kontakte Club Arena,
mødregrupper og lign.
-Der blev spurgt, om bestyrelsen havde undersøgt muligheden at blive sponseret fx at en sportsbutik
i Roskilde, som til gengæld for sponsorat kan hænge reklamer op i centeret. Jesper sagde, at det
ikke havde været forsøgt, men at bestyrelsen vil undersøge muligheden.
-Det blev spurgt til muligheden for at flytte generalforsamlingen til et senere tidspunkt, da det
muligvis afholder nogen fra at dukke op. Bestyrelsens tog opfordringen til efterretning.
-Afslutningsvis takkede bestyrelses for det flotte fremmøde til generalformsamlingen.

