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Corona

Det seneste år var foreningen igen ramt af Corona restriktioner. Der i periodevis har haft stor 
betydning for foreningen og medlemmerne. Vi har dog i bestyrelsen prøvet at gøre indgrebene så 
milde som muligt for foreningens medlemmer.  I takt med restriktionerne blev lempet/ændret 
sørgede Lars for at tilpasse forholdene i centeret.

Desværre har foreningen ikke kunne få fuld økonomisk kompensation som følge af div. 
restriktionerne, hvilket har medført et økonomisk tab for foreningen. Der er modtaget 
kompensation i 2021 for de 3 hjemsendte medarbejdere i 2020 men vores ansøgning om tabt 
omsætning/hjælpepakker som følge af nedlukningen i 2020 blev afvist. Årsagen til dette er at 
reglerne kræver at foreningen skal være registeret reelle ejere med mindst 25% i kapitalandele jf. 
Erhvervsstyrelsen.

Roskilde Kommune

Kommunen ændrede i 2019 tilskudsordningen til foreningerne uden at vi var meddelt dette, 
hvilket medførte en halvering af vores medlemstilskud. Vi har tidligere gjort kommunen 
opmærksom på de konsekvenser dette har medført for vores forening, men på trods af dette, har 
det ikke givet anledning til at ændre tilskudsordningen det seneste år. Vi samarbejder dog forsat 
med en række aktører i Roskilde Kommune, herunder bla. sundhedscenteret og ung-guiden

På baggrund af de ændrede tilskudsordninger afholdt foreningen i 2020 møde med Roskilde 
Kommune omkring konsekvenserne er dette. Efterfølgende blev foreningen kontaktet og gjort 
opmærksom på at ændringen tilskudsordningen i var sket jf.  på en måde som ikke fulgte 
lovgivningen på området og at der muligvis var andre ugler i mosen.  Hvilke medførte en dialog 
med RIU v. Frank Veje som stadig pågår.

RIU, Frank Veje

Roskilde Idræts Union formand Frank Veje har løbende haft en god dialog med foreningen 
primært gennem Lars. Der har både været udmeldinger om at ændre tilskudsordningerne tilbage, 
samt muligheden for at fører en sag.  Umiddelbart er der dog ikke enighed mellem juristerne og 
embedsværket hos kommunen om hvorvidt reglerne på området er overholdt. Vi har orienteret 
RIU om vore situation, samt at vi ønsker en afklaring hurtigst muligt.

Økonomi

Økonomien i foreningen er pt. dårlig som følge af Corona, faldene medlemstal samt de ændret 
tilskudsordninger til foreningen. Der udstår derfor et stort mellemværende med udlejeren af 
ejendomme omkring afvikling af lejen.

Desværre har den presset økonomi også haft den betydning at der ikke har kunne foretages de 
indkøb, arrangementer og vedligeholdelse som var tiltænkt og drøftet i bestyrelsen. I den 



forbindelse skal lyde en kæmpe tak til Kurt, Palle og Henrik som har brugt mange timer på selv at 
reparere og vedligeholde maskinerne for at minimere udgifterne for foreningen.

Udlejer

Udlejeren af ejendommen, er løbende blevet orienteret om foreningens tilstand og hvilken 
økonomiske udfordringer der er/har været samt hvilket tiltag der er gjort. Det har dog været 
udfordringen gennem årene og ligeledes det seneste år at komme dialog med udlejeren samt 
drøfte evt. fremtidsplaner. Således har foreningen gennem det sidste år bla. prøvet at afstå 
lejemålene at køkkenet (2. sal) samt spinningrummet (1.sal) for at nedbringe leje udgifterne. Dette 
samt diverse mails omkring foreningens økonomi har dog endnu ikke givet anledning til en dialog 
omkring nedsættelse af lejen eller afvikling af gælden.  Dialogen bliver vanskeliggjort af udlejere 
ofte er i udlandet og har en administration som håndterer lejemålet og diverse spørgsmål ifm. 
Dette.

Medlemmer

Foreningen/centeret har mistet en del medlemmer som følge af den øget konkurrencesituation, 
hvor priserne efterhånden er presset helt i bund. Derudover har Corona betydet et fald i antallet 
af medlemmer, som endnu ikke er vendt tilbage.  Det kommer til at tag tid, at holdtræningerne op 
at kører i samme omfang som tidligere da de sociale relationer og vaner, om at deltage i 
holdtræningen skal rigtig i gang igen. Foreningen råder dog forsat over en række dygtige og 
medlevende instruktører som formår at vejlede og motivere medlemmerne.  

Foreningen

Foreningen har det seneste år fået øget dialog med de nærliggende foreninger 
(bueskydningsforeningen og keglecenteret) som i forskellig grad står i lignede situationer. Der er 
dog enighed om at støtte hinanden og sammen ”bearbejde” udlejeren og Roskilde Kommune 
således at foreningerne igen kan blive rentable.

Foreningen har fortsat en lang række medlemmer som sætter stor pris på at bruge centeret. En 
del af disse medlemmer finder stor tryghed og glæde ved at træne i foreningen frem for hos en 
privat aktør. Faktisk er det vurderingen at en lang række af medlemmerne samt de personer der 
bruger centeret, gennem vores samarbejdspartner Sundhedscenteret, Ung-guiden, SIR 98, Hanne 
Marie Hjemmet osv. ikke vil fortsætte med træningen såfremt det sker et andet sted. At 
samarbejde på tværs af foreninger og kommunale - regionale aktører, er for RMI er aktivt 
valg. Overordnede er det og kan være en strategi, som kan udvides og være foreningens niche 
såvel som force.

Altså at vi kan rumme alle - også de noget skæve eksistenser i en meningsfuld sund idræt.

Der er dog ingen tvivl om foreningen står i situation hvor der den kommende tid skal ske 
ændringer. Det kan fx være i form af antal af lokaler, leje betingelser, øget samarbejde med 
kommune og- eller andre interessenter mm… 


