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Medlem af DGI og RIU

Roskilde den 10. marts 2019

Referat af generalforsamlingen i Roskilde Ældre Motion
Fredag den 8. marts 2019 kl. 14.30-16.00
– afholdt i kantinen på Roskilde Kommunes Rådhus
Før mødet blev seks ledere, Svend Petersen, Carl Rasmussen, Preben Jensen, Hans Henrik
Stensler, Jacob Thielsen og Mogens Olsen, mindet med 1 minuts stilhed.

Dagsorden
1.

Velkomst og valg af dirigent
Formand Ole Rasmussen bød velkommen til de fremmødte medlemmer samt til Kultur- og
Idrætschef Poul Knopp Damkjær og formand for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen.
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 og Preben Vintermark valgt.
Stemmetællerne kunne konstatere, at 139 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

3.

Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen medsendes som bilag.
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Det var ikke tilfældet.
Herefter blev beretningen godkendt.

4.

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2018
Kassereren gennemgik via PowerPoint det med dagsordenen udsendte regnskab og
redegjorde nærmere for enkelte punkter.
Positivt resultat på indtægtssiden. På udgiftsiden især stigning i udgifter til rekvisitter, køb af
træningsbluser til ledergruppen og lederfest.
Kassereren præsenterede medlemsadministratorerne Anne Gerlach og Lisbeth Rønne
Jensen, bogføringsansvarlige Anna-Lise Christensen og festivalansvarlige Hanne Bay
Christensen – og takkede dem for den store indsats de yder for administrationen i RÆM.
Der var ingen spørgsmål fra salen.
Herefter blev årsregnskabet for 2018 godkendt.
Årsregnskab for 2018 samt budget 2019 medsendes som bilag.

5.

Behandling af indkomne forslag
Den 26.2.2019 modtog bestyrelsen et forslag fra Inge Jensen til behandling på generalforsamlingen.
Forslagets ordlyd blev vist på skærm via PowerPoint.
I forslaget redegøres for muligheden for at man kan betale med kort, som automatisk bliver
trukket - frem for at bruge NETS, hvorved man kan spare gebyr på transaktionen.
Kassereren svarede: Forslaget vil indebære et meget stort ekstra konteringsarbejde i RÆM’s
administration. Det er således i dag, at de indbetalte kontingenter automatisk bliver konteret,
når den fremsendte betalingsform anvendes. Derved er håndteringen af den administrative
opgave ekstrem smidig og nem.
Kassereren var enig med forslagsstilleren om at anbefale tilmelding til betalingsservice,
hvilket er gratis for det enkelte medlem.
Inge Jensen valgte at trække forslaget.

6.

Forelæggelse af budget for 2019
Kassereren gennemgik via PowerPoint det med dagsordenen udsendte budget og
kommenterede enkelte poster.
Rengøring af omklædnings- og baderum i nr. 6 er af RÆM ønsket øget, mod ekstrabetaling,
da mange mennesker bruger lokalerne.
Humørpris er erstattet af tilskud til sammenkomster ved sæsonafslutninger.
Spørgsmål fra salen:
Jesper Hartung foreslog, at regnskab og budget udsendes med lidt større og læselig skrift –
og spurgte om en lignende aftale om ekstra rengøring kunne tænkes i bordtennislokalet.
Kassereren svarede: Vi tilstræber en mere læsevenlig udgave af budget/regnskab næste år
– og tager gerne en dialog med kommunen om evt. ekstra rengøring hos bordtennis.

7.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves til 600 kr. om året pr. 1.1.2020.
Forslaget er fremsat på baggrund af befolkningsudviklingen, væksten i tilgang til foreningen,
væksten i aktiviteter og en række andre faktorer.
En række PowerPoint præsentationer understøttede argumenterne.
Der var ingen kommentarer fra salen.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet.
Forslaget om kontingentstigning til 600 kr. årligt pr. 1.1.2020 blev dermed vedtaget.

8.

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev Peter Rysz Jensen som kasserer for 2 år.
Genvalgt blev Tove Buch Nielsen for 2 år.
Valgt blev herefter Inge Margrethe Vollmer for 2 år.
b. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Valgt blev Erik Andersen og Hanne Bay Christensen – begge for 1 år.
c. Valg af revisor
Genvalgt blev Preben Vintermark for 2 år.
d. Valg af revisorsuppleant
Genvalgt blev Jørgen Palmhøj for 1 år.
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9.

Eventuelt
Formanden takkede fratrådte bestyrelsesmedlem Anna-Lise Christensen og suppleant
Torben Lyder for deres indsats og overrakte blomster og gavekort.
Anna-Lise har tilbudt at fortsætte med bogholderiopgaverne i RÆM indtil videre – og også
funktionen som kontaktperson i samarbejdet med Professionshøjskolen Absalon vil Lise
stadig gerne passe. Det tilbud har bestyrelsen med glæde taget imod.
Formanden takkede også de nyvalgte for deres tilsagn om at deltage i bestyrelsesarbejdet i
RÆM.
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.

Referent: Birgitte Bang Mikkelsen

Dirigent: Benny Christensen
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