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Referat af generalforsamling i 

Roskilde Motion & Idrætsklub - 
d.26.april 2017, Store Møllevej 5, Roskilde. 

 
RMI var repræsenteret ved bestyrelsen: Jesper Sundgaard - (formand), Jan Obel - (næstformand), Birgit 

Nielsen - (kasserer), Lars Petersen - (sekretær), Pia G. Gudmandsen -(bestyrelsesmedlem), Kasper Jensen - 

(suppleant). Afbud: Anja Steffensen - (suppleant). 

Samt: Carsten Jakobsen - (centerleder), Nanna Obel - (medlem).   

 

------------- 

Formanden byder velkommen til de fremmødte. Konstatere at mødet er rettidigt og lovligt indkaldt, hvorpå 

vi går til dagsordenen.   

 

 

Dagsorden. 

 

Ad.pkt.1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 

- Valg af dirigent: Nanna Obel bliver valgt. 

- Valg af referent: Lars I. Petersen bliver valgt. 

- Valg af stemmetællere: Kasper Jensen bliver valgt. 

  

Ad.pkt.2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning - (formand). 

Jesper Sundgaard informerer om årets gang, samt om de projekter og tiltag som er tilknyttet RMI.  

Han konstaterer at det har været et hårdt år med en spændt økonomi og faldende antal medlemmer. 

Bestyrelsen har i dog i den mellemliggende periode arbejdet på, at få vendt denne kedelige udvikling, ved 

at foranledige flere initiativer, herunder: medlemskab af DGI, samarbejde med Roskilde firma og 

familieidræt, større synlighed via udarbejdelse af en informationsfolder, nyt skilt ud til Ringstedvej,  

navneændring fra RKI til RMI, åbent hus arrangement med dertil runddeling af informationssedler i 

lokalområdet + annonce/artikel i lokalavisen, udarbejdelse af firmaaftaler og udvidet samarbejde med for 

stedet tilknyttet fysioterapeuter. 

Den spændte økonomi, er forsøgt afstemt med udlejer og husleje. Samt har bestyrelsen forsøgt, at få 

korrigeret de store elregninger, som RMI er blevet pålagt af SEAS - dog uden resultat. 

Formanden fortæller yderligere, at der er fokus på de forskellige trænings hold, som RMI tilbyder sine 

medlemmer. Nogle hold er blevet nedlagt, andre igen tilpasset det antal medlemmer, som melder sig til.  

Et sommerprogram er på trapperne i samarbejde med Carsten Jakobsen.  

Jesper Sundgaard afrunder sin beretning, med at understrege, at han dog på trods af den dårlige økonomi, 

oplever positive tilbagemeldinger både fra nye som fra gamle medlemmer. Han takker vores centerleder – 

Carsten på kontoret og instruktørerne på gulv og maskiner, samt bestyrelsen og de frivillige, som er med til 

at udføre et stort arbejde for RMI.        
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Spørgsmål til formanden.  

Jan Obel spøger: ”Mon formanden og bestyrelsen mener, om de omtalte initiativer og tiltag der er forsøgt, 

har haft en positiv effekt på tilgangen af nye medlemmer?”. Formanden svarer: ”At dette mener han, men i 

kun i den forstand at udmeldelsen af gamle medlemmer, er omtrent den samme som tilgangen af nye 

medlemmer, dvs. med andre ord, hvis vi ikke havde gjort en ekstra indsats, så ville antallet af medlemmer 

være endnu lavere!”.  

 

Ad.pkt.3. Udvalgene aflægger beretning. 

Punktet udgår, da RMI ikke har nogle udvalg. 

 

Ad.pkt.4. Motionscentret. 

Centerleder Carsten Jacobsen aflægger beretning: Det har været et år, hvor man skulle spare. Der er blevet 

sparet på reparation af diverse og der er ikke sket fornyelser af hverken maskiner eller udstyr. 

Dog har det fælles udendørs træningshold/OCR - ”Roars Vikinger”selv indkøbt og skaffet træningsudstyr til 

brug i RMI. Carsten takker dem for det. Der er blevet lavet en del praktiske ting, herunder malet i herrernes 

omklædningsrum, malet loft, m.m. Her takkes Kenny, som har været en stor hjælp i forbindelse med denne 

vedligeholdelse. Angående medlemmer fortæller Carsten, at vi har været rundt med 2000 flyes, holdt åbent 

hus, fået skilt ved vejen, annonce i avisen. Det har hjulpet en smule, men RMI ligger hele tiden mellem 700 

og 750 aktive medlemmer - (pt.728 og 75 i bero), der er stadig et stykke vej til 900, som vi har sat os som 

mål. Vi må fortsætte det store arbejde og håbe, at det med tiden skaber tilgang.. Navneskiftet fra RKI til 

RMI - (Roskilde Motion- og Idrætsklub), har også været en god ting, da Carsten her ikke længere i det 

daglige, skal ligge øre til forvekslingen ift.Ribers og folk som tror, at det er et medlemskrav, at være ansat i 

Roskilde Kommune.  Flere samarbejdspartnere er kommet på banen i løbet af året, herunder Roskilde 

Boldklub, RFI - (Rigtige mænd), Wagner tøjforretning. Det er vigtigt at vi fortsætter med at få etableret 

samarbejde med andre partnere også. Carsten afslutter sin beretning med at takke Birgit Nielsen med den 

mangeårige indsats som kasserer, og at RMI går nye tider i møde, men han er sikker på, at vi nok skal klare 

den, så længe at vi, medlemmerne, instruktørerne tænker positivt i stedet for negativt.  

 

Ad.pkt.5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Forelæggelse af næste års budget. 

Birgit Nielsen beretter følgende: Det er været et turbulent år økonomisk. Den 31.december 2016, skyldte vi 

230.000,-kr. Men fordi vi også havde nogle penge til gode, sluttet året af med et underskud på 101.000,-kr. 

Vi havde forventet at komme ud af kontrakterne med INITIAL Håndklæde & Måtte service, det har 

desværre kostet ca.17.000,- kr. i kvartalet. Vi har skiftet lysstofrør i huset ud med LED lys, for at spare, men 

fik i stedet for to kæmpe strøm regninger på 45.000.-kr. og kvartalet efter på 43.000,- kr., hvor de normalt 

er på 25.000-30.000,- kr. i kvartalet. En elektriker blev betalt for at gennemgå stedet, men det eneste han 

fandt, var et defekt HFI relæ – pris 8000,-kr. Elforsyningen sendte også en mand ud, som vi betalte for. Han 

kunne heller ikke finde noget. Men besynderligt er det, at nu er regningerne blevet normale igen! Så havde 

vi fået for meget i tilskud af kommunen – ca. 76.000,- kr., som også skulle modregnes. 

Ingen spørgsmål til årsregnskabet.  

 

Årsregnskabet bliver enstemmigt godkendt.  
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Forelæggelse af næste års budget.  Der stilles et par spørgsmål til Birgit/bestyrelsen, ift. et par enkelte 

udgift vurderinger, men da budgettet beror på et statsrevideret skøn, kan hun/man ikke præcist sige, om 

dette beløb holder eller ej.  

Budgettet bliver enstemmigt godkendt.      

  

Ad.pkt.6. Vedtagelse af næste års kontingent. 

Bestyrelsen foreslår grundet i den dårlige økonomi en kontingent stigning på 20,-kr/md., fra de 210,- til 

230,- md. for hvert medlem. Bestyrelsen understreger at det ikke er lyst men af nød, at dette forslag stilles. 

Bestyrelsen mener ikke det er holdbart med et konstant underskud hvert måned og at den foreslået  

kontingent stigning, sandsynligvis ville kunne give et økonomisk råderum, der muliggøre indkøb og 

fornyelse i RMI. Dette forudsætter naturligvis, at medlemmerne ikke i større omfang melder sig ud pga. selv 

samme kontingentstigningen. Stigningen skal være gældende fra d.1.juni 2017. 

Kontingentstigningen bliver enstemmigt vedtaget.      

 

Ad.pkt.7. Behandling af indkomne forslag. Herunder forslag til eventuelle vedtægtsændringer.  

Der er ingen indkomne forslag. 

 

Ad.pkt.8. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.  

 På valg er kassereren - (Birgit Nielsen fratræder efter mange års indsats).  

Da Birgit Nielsen fratræder og da der ingen ny kasserer som melder sig, står RMI uden kasserer.  

Denne situation kræver en ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne, som fastlægges til d. 

22.maj. 2017. 

 På valg er næstformanden - (Jan Obel, genopstiller). 

 Jan Obel genvælges med enstemmigt flertal.  

 

Der er ingen udvalgsmedlemmer. 

 

 

Ad.pkt.9. Valg af registreret revisor.  

 

Dette bliver ikke afgjort.  

 

Ad.pkt.10. Eventuelt. 

Birgit Nielsen holder en lille tale i forbindelse med sin aftrædelse som kasserer.  

Hun fortæller at det har været spændende at være med til, at bygge RKI/RMI op og at det nu er noget 

vemodigt at stoppe efter 26 år. Men nu er det på tide at andre træder til, også selvom Birgit lover at hjælpe 

til ved overgangen. 

Formanden takker Birgit med en lille tale på RMI og bestyrelsens vegne, for sin mangeårige indsats og Birgit 

overrækkes en lille erkendtlighed, som tak for det store arbejde.    

 

------ 

Lars Petersen 

Referent.   


