Referat af ordinært repræsentationsmøde
Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00

1. Repræsentanter gennemgået og godkendt. Der er 21 stemmeberettiget.

2. Palle Rasmussen valgt som dirigent, stemmetællere valgt.
3. Formandens beretning. (kan ses på RIU hjemmeside i fuldt omfang)
• Bestyrelsen har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder.
• I forbindelse med den nye skolereform efterlyses stadig forslag om
foreningernes medvirken. I den forbindelse oplyses at der er ny børneog
unge politik på vej.
• Byordningen kører videre med 4 aldersgrupper. Alle foreninger har fået flere
penge til rådighed. (med få undtagelser)
• Kommunen har besluttet at der skal afgives midler til anlæg og faciliteter fra
2017. Analysearbejde er i gang. Der har været spørgeskemaer til
foreningsledere, og en følgegruppe med repræsentanter fra flere steder har
deltaget i møder. Projekt skyttehuset vil gerne inddrage fantasy world, der
er forhandlinger i gang med kommunen, mere om dette andet sted.
• Folkeoplysningsrådet har 2 år tilbage, så i forår 2018 er er valg. I 2015
vedtog man at sætte penge af først på året, så foreningerne kunne ansøge
om hjælp til rekvisitter. Børn og unge prioriteres højest. Sådan bliver det
også i 2016. Ønsker til buget til folkeoplysningsrådet er 200.000 kr.

• I mange år har kommunen afholdt to arrangementer, et for at hæder
medaljedeltager og et til foreningslederprisen. I år er det ændret til et,
nemlig en gallafest i kongressen.
• Halfordelingen er gået fra fordele 8 timer pr. hal til 7 timer.
• DIF mødes en om året hvor vi er inviteret med. Her vælges repræsentant til
DIF repræsentantskabsmøde. Læs mere i beretning.
• På RIU hjemmeside kan der rekvireres referrater fra diverse møder, der kan
ses vedtægter, og ansøgningsskema til tilskud. Oversigt over alle foreninger
er næsten klar, og kommer også derind.
• Til sidst en stor tak til alle for godt samarbejde.
Beretning er godkendt.

4. Regnskabet gennemgået. Der er stadig penge tilbage, men allerede nu er der
søgt for 20.000 i år, så måske slipper det hurtigere op.
Regnskab godkendt.

5. Kontingentet kører videre som hidtil. 10 % af byordningen.

6. Forslag fra Benløse IF om Futsal skal indgå i halfordelingen. Jakob fra BIF
præsenterede forslaget, og der blev stemt. Afstemningen endte med 12 ja,
og 9 nej, så forslag er vedtaget.
7. Valg til Bestyrelse:
•
•
•
•

Erik blev genvalgt
Svend Åge blev genvalgt
Elna blev genvalgt som suppleant
Per Svensson blev valgt som suppleant

8. Valg af repræsentanter til halfordelingsudvalget

• Hans Peter ønsker ikke genvalg,
• ind kom Winni Wollesen.
• Elna blev genvalgt
9. Valg af bilagskontrollanter og suppleant:
• Palle Rasmussen blev valgt
• Hans Peter blev genvalgt
• Signe Holmegaard blev valgt som suppleant.
10. Evt. Rolf orienterede om projekt Skyttehuset. Meget spændende projekt,
som vi følger med stor interesse. I løbet af april vil vi alle blive inviteret ud
til Fantasy World for at se området.

