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Medlem af DGI og RIU

Roskilde den 5. marts 2018

Referat af generalforsamlingen i Roskilde Ældre Motion
Fredag den 2. marts 2018 kl. 14.30-15.30
– afholdt i kantinen på Roskilde Kommunes Rådhus
Før mødet blev fem ledere, Lis Elin Hansen, Christian Mikkelsen, Lis Rasmussen, Verner Helbo og
Ruth Nelausen, mindet med 1 minuts stilhed.

Dagsorden
1.

Velkomst og valg af dirigent
Formand Ole Rasmussen bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede
bestyrelsen.
Som dirigent blev Benny Christensen valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen jf. vedtægterne var lovligt varslet og
indkaldt ved annonce i Roskilde Avis samt ved annoncering på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.

2.

Valg af referent og stemmetællere
Som referent blev bestyrelsens sekretær Birgitte Bang Mikkelsen valgt.
Som stemmetællere blev Finn Lyseen, Preben Vintermark og Lisbeth Rønne Jensen
valgt.
Stemmetællerne kunne konstatere, at 111 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

3.

Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vedhæftes som bilag.
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Inge Gølnitz fremførte, at ventilationen i spinninglokalet ikke er i orden.
Ole Rasmussen svarede: Systemet bliver overvåget og jeg tager nu kontakt til de ansvarlige
for at sikre, at systemet kører som det skal.
Herefter blev beretningen godkendt.

4.

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2017
Kassereren gennemgik via PowerPoint det med dagsordenen udsendte regnskab og
redegjorde nærmere for enkelte punkter.
Året var præget af omlægning af medllemsregistrering og regnskabsføring til nyt system,
Conventus. I den forbindelse takkede kassereren for den store indsats som Jørgen Veje
Andreasen, Anne Gerlach, Tom Henriksen og Anna-Lise Christensen har ydet.
Der var ingen spørgsmål fra salen.
Herefter blev årsregnskabet for 2017 godkendt.
Årsregnskab for 2017 samt budget 2018 vedhæftes som bilag.

5.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.

6.

Forelæggelse af budget for 2018
Kassereren gennemgik via PowerPoint det med dagsordenen udsendte budget og
kommenterede enkelte poster.
Budgettet er udarbejdet mere specifikt end tidligere år med henblik på bedre overskuelighed.
Der var ingen spørgsmål fra salen.

7.

Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent 500 kr. om året)
Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget.

8.

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev Ole Rasmussen som formand for 2 år.
Genvalgt blev herefter Birgitte Bang Mikkelsen, Keld Ternholm og Lola Engell Møller
for 2 år.
b. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Valgt blev Torben Lyder og Inge Margrethe Vollmer – begge for 1 år.
c. Valg af revisor
Genvalgt blev Finn Lyseen for 2 år.
d. Valg af revisorsuppleant
Genvalgt blev Jørgen Palmhøj for 1 år.

9.

Eventuelt
Tom Henriksen, der er RÆM’s repræsentant i Frivilligcenter Roskilde, orienterede om
kommende aktiviteter i Tinghuset, hvor FCR holder til:
25. april kl. 12.00 - ”Danmark spiser sammen” - tag en ensom med.
5. maj - åbent hus i Tinghuset, Jernbanegade 21 A.
Kirsten Krogh, badminton, ytrede utilfredshed med, at badminton af hallen blev aflyst i
vinterferien selv om der ikke var arrangementer i hallen.
Ole Rasmussen svarede: Den 15. marts er der møde i RIU og problemerne med hallen bliver
taget op med den nye bestyrelse.
Kirsten Krogh ønskede også at sige tak til bestyrelsen for indsatsen.
På bestyrelsens vegne tog Peter Rysz Jensen ordet for at hædre Ole Rasmussen for 10 år
som formand for RÆM. Den 13.3.2008 blev Ole valgt som formand og alle kender den
rivende udvikling foreningen har gennemløbet under hans formandskab.
STORT TIL LYKKE.
Formanden overrakte dirigenten vin som tak for indsatsen – og takkede forsamlingen for
godt fremmøde og positiv deltagelse.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.
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