Roskilde d. 5. marts 2022

R E F E R A T af generalforsamling i Roskilde Ældre Motion
Fredag d. 4. marts 2022 kl. 14:30 – 17:00 – afholdt i kantinen på Rådhuset

1. Velkomst og valg af dirigent
Formanden Peter Rysz Jensen bød velkommen.
Som dirigent blev Benny Christensen valgt.
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og
indkaldt via annonce i Roskilde Avis samt annoncering på foreningens hjemmeside
Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.
2. Valg af referent og stemmetællere
Til referent blev foreningens sekretær Tove Buch Nielsen valgt.
Som stemmetællere blev Finn Lyseen og Jørgen Palmhøj valgt.
Stemmetællerne kunne konstatere, at 148 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen.
3. Bestyrelsens beretning
Formand Peter Rysz Jensen aflagde bestyrelsens beretning. Beretning samt plancher
medsendes som bilag.
Dirigenten hørte forsamlingen, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretning.
Det var der ikke, og beretningen blev herefter godkendt.
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2021
Nedlukning grundet corona-epidemien har på indtægtssiden bl.a. bevirket
- En mindre kontingentnedgang, idet nogle medlemmer har meldt sig ud. Det er
ved at vende i takt med at corona ikke længere anses som en samfundskritisk
sygdom.
- Der er ikke opkrævet ekstrabetaling for bowling, linedance og kegler som følge
af at aktiviteterne ikke blev gennemført.
Med tilskud fra RIU, fonde m.m. afsluttes indtægtssiden med små 30.000 kr. i underskud. Et
tilfredsstillende resultat på trods af corona-situationen.
Også på udgiftssiden er regnskabet påvirket af corona-epidemien:
- Gebyr for brug af kommunale lokaler er ikke opkrævet grundet nedlukning.
- Andre områder som afholdelse af kurser og indkøb af rekvisitter er mindre som
følge af nedlukningen.
- Vedligehold af spinningcyklerne har været noget højere end sædvanligt, vel
nok en konsekvens af, at cyklerne blev benyttet udendørs i foråret 2021 .

Det samlede resultat er fornuftigt med et overskud på 446.589 kr. Det understreges, at et
overskud af den størrelse ikke er et mål i sig selv. Pengene skal investeres i aktiviteter til gavn
for medlemmerne. Et overskud på 10 - 20.000 kr. vil være tilfredsstillende i den sammenhæng.
Regnskab godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen forelægger forslag om padel tennis som en fremtidig aktivitet.
Padel tennis er en populær sport over hele landet og bestyrelsen har undersøgt om padel
tennis kunne være en del af aktiviteterne i RÆM. Gennem længere tid har RÆM været i
forhandlinger med Badminton Roskilde og Roskilde Tennis Klub (RTK) om et samarbejde i
etableringen af padel baner.
Økonomi og muligheder skal spille sammen, og konklusionen er at prisen pr. bane er væsentlig
lavere hos Badminton Roskilde end hos RTK.
Der vil blive udarbejdet en lejekontrakt for en 10-årig periode på i alt 400.000 kr. og med en
årlig leje på 40.000 kr.
Banerne etableres på kommunal jord og i den forbindelse skal der søges speciel tilladelse hos
Ankestyrelsen, idet brugsretten rækker ud over de 3 år, der kan godkendes i kommunen.
En investering vil ikke i det daglige påvirke vores økonomi, det vil ikke ramme den daglige drift
men der vil ske ændringer i formuebeholdningen.
Til fremlæggelsen var der ingen spørgsmål.
Fuld opbakning til forslaget og det videre samarbejde med Badminton Roskilde
6. Forelæggelse af budget 2022
Udviklingen på indtægts- og udgiftssiden forventes af følge budget 2022. Det blev bl.a. oplyst:
- RÆM har indtil for nylig haft konti i Nordea bank og den Danske Bank. Nu er kontiene
samlet i den Danske Bank, idet Nordea Bank tog ekstra i gebyr.
- Legatmidler fra Thora og Harald Olesens fond på 50.000 kr. anvendes til indkøb af en
styrketræningsmaskine.
- Beløbet til omkostningsgodtgørelse og rekvisitter er øget og forklares dels ved flere
ledere/instruktører til eks. padel tennis og dels at alle aktiviteter er kommet i gang igen på
én gang.
- Lederfest er budgetteret ekstra højt idet assistenter med ægtefælle inviteres med.
- Henlæggelse til nyt udstyr på 100.000 kr. til vedligehold af maskiner m.m.
Svenn Fafner:
Spørger til hvor overskud fra Roskilde Festival figurerer. Svaret var, at vi ikke budgetterer med
disse penge og at overskuddet vil kunne læses under ’’tilskud fra fonde, RIU…’’
7. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. årligt

Vedtaget.
8. a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg (for to år): Formand Peter Rysz Jensen og bestyrelsesmedlemmerne Lola
Engell Møller, Erik Andersen og Hanne Bay Christensen. Lola, Erik og Hanne er villige til
genvalg.
Peter Rysz Jensen genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår, at nuværende suppleant Jane Ellebæk vælges som bestyrelsesmedlem.
Desuden foreslår bestyrelsen, at Tove Buch Nielsen, nuværende næstformand og sekretær
vælges som formand. Formand vælges særskilt jf. vedtægterne §5 stk. 2.
Tove Buch Nielsen vælges som forkvinde.
Lola, Erik og Hanne valgt for en to-årig periode.
Jane vælges som bestyrelsesmedlem for et årig periode.
b. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Nuværende suppleant Anne Jacobsen er på valg og er villig til genvalg. Ny suppleant skal
vælges, bestyrelsen kommer med et forslag.
Anne Jacobsen og Hans Jørgen Steffensen vælges til suppleanter.
c. Valg af revisor
Følgende er på valg: Finn Lyseen
Finn er villig til genvalg og bestyrelsen foreslår genvalg.
Finn er valgt som revisor.
Bestyrelsen foreslår nuværende revisorsuppleant Niels Nielsen
Niels Nielsen er valgt.
9. Evt.
Keld Grønbech:
Hvornår afholdes jubilæumsfesten? Tidligere er beløb sat af til dette.
Peter Rysz Jensen: RÆM havde 30 års fødselsdag under nedlukningen og festen blev således
ikke afholdt grundet corona. Beløbet er senere henlagt til nyt udstyr og en kommende
fødselsdag.
Sonja Johnsen:
Kommer vi i skoven i år?
Michael: Der er skrevet ud til styrketræningslederne om interesse for udetræning. Ingen har
vist interesse, men spørgsmålet vil blive taget op i STU. Melder tilbage
Inden generalforsamlingen sluttede tog den tidligere formand ordet og takkede for gode
oplevelser i RÆM og det konstruktive samarbejde med lederne.
Dirigent Benny Christensen havde med dagens generalforsamling 25 års jubilæum – også han
blev takket for sin indsats. Fik overrakt gavekort og vin for indsatsen.
Den nyvalgte forkvinde takkede Lisbeth Jensen for hendes indsats i Medlemsadministrationen.

Forkvinden takkede også tidligere formand Peter Rysz Jensen for samarbejdet og hans
energiske og idérige engagement i RÆM.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent: Tove Buch Nielsen

Dirigent: Benny Christensen

