17. september 2021

R E F E R A T af generalforsamling i Roskilde Ældre Motion
Fredag den 17. september 2021 kl. 14:30 – 17:00 - Afholdt i kantinen på Roskilde
kommunes rådhus.

1. Velkomst og valg af dirigent
Formanden Peter Rysz Jensen bød velkommen
Som dirigent blev Benny Christensen valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen jf. vedtægterne skulle være afholdt i marts
måned, men ikke muligt at gennemføre, grundet nedlukning af samfundet som følge coronapandemien. Dagens generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt ved annonce i Roskilde Avis
samt annoncering på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten oplyste desuden, at i flg. vedtægterne § 5 stk. 2 er Inge Margrethe Vollmer og Tove Buch
Nielsen på valg.
2. Valg af referent og stemmetæller.
Til referent blev foreningens sekretær Tove Buch Nielsen valgt.
Som stemmetællere blev Finn Lyseen og Preben Vintermark valgt.
Stemmetællerne kunne konstatere, at 129 stemmeberettigede medlemmer var tilstede.
3. Bestyrelsens beretning
Formand Peter Rysz Jensen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen samt plancher medsendes
som bilag.
Dirigenten hørte forsamlingen, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Beinir Nattestad:
Bestyrelsen har været fantastiske til at komme med relevante informationer om adfærd som følge
af corona-pandemien. Der har hele tiden været tydelig kommunikation, det har været betryggende.
Ole Rasmussen:
Den nye bestyrelse blev valgt marts 2019 og umiddelbart efter lukkede landet ned grundet
coronaen. En uvant situation, men bestyrelsen har fra start og hele tiden fremlagt relevant
information, så intet medlem var usikker på, hvordan medlemmet skulle forholde sig.

Det er et kæmpe plus for RÆM, at der er en god økonomi med muligheden for nye projekter.
Herefter blev beretningen vedtaget.
Peter takkede for de pæne ord.
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2020
Kassereren gennemgik regnskabet udsendt i forbindelse med dagsorden via slides – og redegjorde
nærmere for de enkelte punkter.
Tak til medlemsadministration og revisorer.
På indtægtssiden budgetterede vi i 2020 med 1.7 mill. kr. i kontingent og trods pandemien samt
manglende indtægt fra Roskilde Festivalen, er det samlede resultat på indtægtssiden
tilfredsstillende.
Udgifter til lokaler har været noget mindre grundet nedlukning som følge af corona-epidemien.
Lederfesten i 2020 blev ikke afholdt, derimod valgte bestyrelsen at give et gavekort til lederne, med
den begrundelse, at lederne er krumtappen i foreningen og altid villige til at gøre en ekstraordinær
indsats.
I regnskabet afsættes løbende kapital til dækning af bl.a. indkøb af materiel, i gangsætning af nye
projekter, nye lejede lokaler m.m.
Regnskab godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.
6. Forelæggelse af budget for 2021
Nedlukningen, som følge af corona-pandemien, har haft en indflydelse på medlemstilgangen. Nogle
har meldt sig ud, men i takt med at aktiviteterne åbner op, er der sket en tilvækst af nye
medlemmer.
Indtægten fra Roskilde festival er ikke medregnet i dette budget. Der bør ikke budgetlægges med
indtægt fra Roskilde Festivalen fremover, det skal være en positiv overraskelse.
Ingen kommentarer til budget, og budgettet dermed taget til efterretning.
7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. årligt.
Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget.
8. a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev Michael Stieper som kasserer.
Genvalgt blev Tove Buch Nielsen
Valgt til bestyrelsen blev Carsten Nielsen.
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b. Valg af bestyrelsessuppleanter

Valgt blev Jane Ellebæk og Anne Jacobsen for 1 år.
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c. Valg af revisor
Valgt blev Jørgen Palmhøj

8 d. valg af revisorsuppleant
Valgt blev Niels Nielsen for 1 år.
9. Eventuelt
Claus Larsen, formand Kultur og Idræt:
Tak til bestyrelsen for det arbejde, der bliver udført. 2020 har været et udfordrende år grundet
pandemien og alligevel, er det lykkedes foreningen at holde den kørende og være fantasifuld med
at holde den kørende, hvilket en hilsen fra Kongrescentret vidnede om.
Sven Ejvin Jensen:
Der er mangel på parkeringspladser på Kildegården. Forrige onsdag måtte flere medlemmer, der
mødte op til sving-om på Kildegården 6, køre hjem, for det var umuligt at finde en parkeringsplads.
Er det muligt at fjerne træerne og skabe mere plads?
Peter Rysz Jensen: Foreningen har tidligere været i dialog med kommunen om
parkeringsforholdene. Træerne kan ikke flyttes, de er en del af et afvandingsanlæg. Medlemmerne
henvises til Kongrescentrets parkeringsareal.
Poul Kjølholm: Roskilde Ældre Motion har mange aktiviteter. Ny aktivitet er tilføjet listen. Hvad er
paddeltennis?
Peter Rysz Jensen: Et intenst og sjovt spil, nemt at gå til uanset erfaring. Spiller med 4 personer ad
gangen med et særligt udformet bat. Minder om tennis men spilles på en meget mindre bane med
høj afskærmning.
Ernst Pedersen: Var med fra starten. Begejstret over udviklingen gennem alle årene – aktiviteter for
en hver. Stor imødekommenhed og hjælpsomhed. Takkede for alle de år han havde været med.
Formanden takkede afgåede revisor Preben Vintermark og bestyrelsesmedlem Inge Margrethe
med blomst og gavekort.
Inge Margrethe takkede og understregede, at foreningen udover motion fortsat skulle sætte det
sociale samvær højt.
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: Tove Buch Nielsen

Dirigent: Benny Christensen

