ROSKILDE ÆLDRE MOTION
Kildegården 6, underetagen
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 48 77
CVR nr. 29106819
raem@outlook.dk
www.raem.dk
Medlem af D.G.I. og R.I.U

Roskilde den 8. marts 2020

Referat af generalforsamling i Roskilde Ældre Motion
Fredag den 6. marts 2020 kl. 14.30-17.00
- afholdt i kantinen på Roskilde Kommunes rådhus
Før mødet blev tre personer fra vores lederkreds, Aage Gregersen, Keld Henriksen og
Bjarne Wessel Jensen, mindet med et minuts stilhed.

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent
Formand Ole Rasmussen bød velkommen til de fremmødte.
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 foreningens sekretær Birgitte Bang Mikkelsen valgt.
Som stemmetællere blev Finn Lyseen og Preben Vintermark valgt.
Stemmetællerne kunne konstatere, at 235 stemmeberettigede medlemmer var
til stede.
3. Bestyrelsens beretning
Formand Ole Rasmussen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen
medsendes som bilag.
Dirigenten hørte 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 2019
Kassereren gennemgik med støtte af PowerPoint slides det med dagsordenen
udsendte regnskab og redegjorde nærmere for enkelte punkter.
Kassereren understregede betydningen af de støttefunktioner, der deltager i
budget- og regnskabsarbejdet. Det er de to medlemsadministratorer, Anne
Gerlach og Lisbeth Rønne Jensen, samt Anna-Lise Christensen, der varetager
alle bogholderiopgaver.
Søjlediagram over udviklingen i antal hold sommer og vinter samt fordelingen

mænd/kvinder blev vist. Diagrammet tegner klart udviklingen og tallene danner
baggrund for budget/regnskab.
Desuden blev der knyttet nogle kommentarer til den med dagsordenen udsendte aldersstatistik.
Regnskab 2019 endte ud med overskud på bl.a. kontingenter, festival, annoncer
og tilskud fra fonde m.m. i forhold til budgetterede indtægter.
På udgiftssiden stikker bl.a. omkostningsgodtgørelser, køb af rekvisitter samt
vedligeholdelse af lokaler på Kildegården 6 og billardlokale noget af.
Bestyrelsen vægter meget, at alle aktiviteter har de rekvisitter, de har brug for.
Da mange aktive ugen igennem bruger vores omklædningsrum og badefaciliteter på Kildegården er ekstra rengøring i disse rum valgt.
Mange nye ledere og instruktører er kommet til i 2019 og det ses på kontoen
for omkostningsgodtgørelser.
Kassereren opfordrede til, at alle tilmelder kontingentopkrævningen PBS.
Det vil spare foreningen en del penge.
Spørgsmål fra salen:
Keld spurgte, om RÆM betaler/skal betale negative renter.
Kassereren svarede: Vi har konto både hos Nordea og i Danske Bank – og i
begge banker er vi under grænsen.
Jesper Hartung kommenterede foreningens passiver og spurgte, hvorfor der er
den store forskel på ca. 200.000 kr. fra 2019 til budget 2020.
Kassereren svarede: Vi fik på sidste generalforsamling opbakning til kontingentstigningen og dermed en opbygning af RÆMs kapital. Det er helt nødvendigt for
at sikre de tiltag, vi skal være indstillet på de kommende år. Antallet af 60+’er
stiger fra 2015 til 2025 og det er en stor udfordring for RÆM at kunne tilbyde
de mange ældre gode faciliteter. Nogle fysiske rammer er allerede sprængt og
investering i supplerende nye rammer koster.
Mads Christensen spurgte, hvorfor vi bruger det to banditbanker. Hvorfor ikke
bruge flere banker og helt undgå risiko for negative renter?
Kassereren svarede: Vi har faktisk undersøgt markedet, men uden held. Det er
også kun muligt at have en nemkonto til én bank.
Herefter blev årsregnskabet for 2019 godkendt.
Årsregnskab for 2019 samt budget 2020 medsendes som bilag.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.
6. Forelæggelse af budget for 2020
Kassereren viste en række søjlediagrammer og statistikker, som for bestyrelsen
er vigtige pejlemærker for udviklingen af RÆM. Det er en udfordring, at pensionsalderen stiger og vi skal have fokus på at tilbyde noget til dem, der er i
arbejde.
Tallene tilsiger også, at tilgangen til foreningen vil stige. Desuden er der hele
tiden vækst i udvikling af og tilbud om aktiviteter.
Spørgsmål fra salen:
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Kirsten Krogh spurgte, om ikke humørprisen er besværlig at administrere.
Kassereren svarede: Nej – og vi finder det vigtigt at understøtte det sociale liv
på holdene.
Bogholderen supplerede: Det fungerer fint med besked om antal deltagere samt
oplysning om konto.
Britta Bølge spurgte, om vi stadig har Bauhaus som sponsor – og derfor stadig
skal sætte reklameskiltet frem.
Kassereren svarede: Ja – sponsorat på 16.000 kr. modtages stadig.
7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 600 kr. om året.
Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget.
8. a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev Peter Rysz Jensen som formand for 2 år.
Valgt blev Michael Stieper som kasserer for 1 år.
Genvalgt blev Lola Engell Møller for 2 år.
Valgt blev herefter Erik Andersen og Hanne Bay Christensen for 2 år.
b. Valg af bestyrelsessuppleanter
Valgt blev Anna-Lise Henriksen og Carsten Nielsen 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
Peter Rysz Jensen takkede for formandsvalget og den tillid, det er udtryk for.
Takkede også de nyvalgte for deres tilsagn om at deltage i bestyrelsesarbejdet i
RÆM.
Peter takkede derefter med mange smukke ord og overrækkelse af blomster og
gavekort tre personer, der træder ud af bestyrelsesarbejdet:
- Anna-Lise Christensen der ophører som ekstern bogholder
- Keld Ternholm der ophører som bestyrelsesmedlem
- Birgitte Bang Mikkelsen der ophører som sekretær og udtræder af bestyrelsen
Flere RÆM-opgaver vil stadig blive varetaget af de fratrådte.
Derefter henvendte nyvalgte formand sig til afgående formand Ole
Rasmussen.
Peter takkede i en varm og bevæget tale Ole for den store indsats, han har ydet
for Roskilde Ældre Motion gennem 12 år som formand. En karismatisk og
energisk formand har takket af, men i RÆM er der varige spor efter Oles
mangeårige og stærke formandsarbejde.
Ole har præget bestyrelsesarbejdet, foreningens profil, samarbejdparterne og
alle han har været i kontakt med. Stædighed, vedholdenhed og et hjerte der
banker for opgaven er kendetegnende for Ole.
På vegne af alle i RÆM: TAK.
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Claus Larsen, formand for Kultur- og idrætsudvalget, og Inga Skjærris, Roskilde
Idræts Union, takkede begge Ole i varme vendinger for det unikke arbejde, han
har udført for både RÆM og andre foreninger i kommunen.
Også mangeårige RÆM-medlem Ernst Pedersen takkede med varme ord og
lune Ole for en vellykket formandsperiode.
Formanden takkede forsamlingen for godt fremmøde og positiv deltagelse.
Dirigenten fik overrakt vin som tak for indsatsen
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent: Birgitte Bang Mikkelsen

Dirigent: Benny Christensen
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