RIU
Ringsted Idrætsunion
Repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. februar 2017
BERETNING:
Bestyrelsesmøder:
Siden sidste repræsentantskabsmøde er afholdt 5 bestyrelsesmøder incl. det møde vi har afholdt før
dette repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen har ud over de faste punkter på dagsordenen drøftet.
Skolereformen har gennem lang tid været et emne som vi har ventet på skulle udmønte sig i et
samarbejde mellem foreningerne og skolerne herunder kommunen.
Det sidste der er sket, er at der har været afholdt et møde den 6. februar, hvor alle foreninger var
inviteret til mødet, og hvor foreningerne har kunne byde ind med det som de skulle bidrage med i et
sådan samarbejde, mødet har været under ledelse af kommunens idrætskonsulent Torben Krogh
Byordningen:
Byordningen som trådte i kraft fra tilskudsåret 2014 og som blev udbetalt på baggrund af de
indberettede medlemstal i 2013 har bevirket at hele den pulje som rent politisk ønskes afsat som
tilskud til foreningernes aktiviteter i det store og hele bliver brugt op. Det har betydet, at næsten alle
foreninger fortsat har fået øget deres tilskud til aktiviteterne også i 2016.
Folkeoplysningsrådet har således besluttet at den nuværende ordning vil fortsætte efter samme
skabelon også med det der bliver udbetalt til foreningerne her i den nærmeste fremtid for året 2016
Modellen går ud på at man deler de unge mellem 0 og 25 år op i grupperinger hvor:
0 – 3 år, tildeles faktor 1
4 – 12 år, tildeles faktor 2
13 – 18 år tildeles faktor 3
19 – 20 år tildeles faktor 1,5
En fordel ved den model der nu anvendes er at hele beløbet (Tilskuddet der udbetales for
medlemmer i 2016 er lidt over 2 mio. kr.)vil blive fordelt til foreningerne, det vil sige at selvom en,
flere eller alle foreninger oplever medlemstilbagegang vil hele den afsatte pulje blive fordelt.
Anlæg og faciliteter:
Det er jo et punkt der berører os alle og en væsentlig del af de opgaver i har i Ringsted Idrætsunion!
Det er samtidig ved at udvikle sig fra at være en roman, til at blive en slægtshistorie ;-)
Historisk set har Ringsted Idrætsunion i samarbejde med kommunen for år tilbage sat en
undersøgelse i gang med Syddansk Universitet og Gerlev Idrætshøjskole fået kortlagt faciliteter og
fået et ide katalog med forslag til mange spændende udviklings muligheder, omfattende ideer til
"åbning" af idrætshaller på landet, således de fik et tusch af multisale med mange muligheder.
Der var også et meget spændende udviklingsprojekt for søerne: Langesø og Haraldsted sø
Det hele et projekt der er videregivet til politikerne, som (så vidt jeg husker) har udtrykt begejstring
for ideerne i projekterne.
Efterfølgende har kommunen ca. 1½ år siden sat en undersøgelse i gang, en undersøgelse der stadig
arbejdes på!
Til undersøgelsen har kommunen entreret med Idrættens Analyseinstitut!
En undersøgelse der er opdelt i flere senarier, hvordan udnyttes de bestående faciliteter, og hvilke
ønsker og behov har foreningslivet til rammer for deres aktiviteter.

Derfor valgte politikerne at nedsætte en følgegruppe til at komme med ideer og input til hvorledes
udviklingen kunne tænkes og ønskes.
Følgegruppen der blev nedsat bredt blandt det etablerede og det uetablerede foreningsliv nåede at
holde et møde, et møde hvor rigtig mange ting til udvikling var i spil, bl.a. med kunstgræsbane i
Benløse, udvikling omkring søerne, samt stier rundt i kommunen og andre faciliteter til det
udendørs og uetablerede brugere.
Ideerne blev givet videre til analysegruppen og det politiske system.
Det ser imidlertid nu ud til at de midler (ca. 15 mio. i år, og 15. mio. igen næste år) kommunen har
planer om at bruge, nu er politik besluttet, skal bruges her på Ringsted Sport Center.
Så det kan jo frygtes at der ikke længere er behov for at bruge den nedsatte følgegruppe, jeg har
ikke kunne få oplysninger om hvornår der skulle være samling igen.
Det er dog min opfattelse at ønsket om etablering af et kampsport center i forbindelse med Ringsted
Sport Center er prioriteret, og der er også ved flere lejligheder over for politikkerne givet udtryk for
at det er et højt prioriteret ønske fra de foreninger der dyrker disse sportsgrene, et ønske der har fuld
opbakning fra Ringsted idrætsunion.
Vi håber også at det må blive noget af det første der tages fat på, når udbygningen skal i gang.
Projekt Skyttehuset:
Som vi fik præsenteret på sidste år repræsentantskabsmøde ved Rolf Dejløv. Blev det ikke muligt at
realisere af flere grunde, som det vil føre for vidt at redegøre for her.
Jeg er siden af Rolf blevet informeret om at Skyttehuset vil opstå som forening, hvor der bl.a. vil
blive tilbudt aktiviteter inden for skydning, og at bueskydning vil indgå i Skyttehusets aktiviteter.
Jeg er desuden informeret om at Skyttehuset allerede nu er med i samarbejdet mellem skolerne og
foreningerne.
FOR:
Det siddende Folkeoplysningsråd har nu 1 år tilbage af perioden, som følger perioderne som
byrådene sidder i, dog sker valget til nyt folkeoplysningsråd ved politisk beslutning af det
nytiltrådte byråd, så der kan forventes at der skal ske nyudpegning/valg af Folkeoplysningsråd i
februar næste år.
Jeg vil henstille jer til at være OBS på dette, at der sikkert bliver ledige pladser til
Folkeoplysningsrådet.
På nuværende tidspunkt er idrætten fortsat repræsenteret af:
Palle Rasmussen, Kurt Elfving og Erik Schaumann (undertegnede) for handicap idrætten sidder
Jørgen Ellekjær.
Der vil stadig være sager der skal videre til Kultur- og Trivselsudvalget og/eller byrådet
Der blive stadig afholdt fællesmøder og konferencer, mellem Folkeoplysningsrådet og Kultur- og
Trivselsudvalget, hvor vi udveksler og koordinere vore synspunkter og ønsker der knytter sig til de
sager vi behandler i Folkeoplysningsrådet.
Det vil fortsat være mulighed for foreningerne at søge midler til rekvisitter og materiel allerede fra
starten af året, da der blev reserveret en pulje til dette formål det er min opfattelse at det har
fungeret rigtig godt.
Der gælder dog stadig det at tilskud, tildeles primært til aldersgrupperne børn og unge, ligesom
foreningerne selv bidrager med egenbetaling til de ønskede materialer.

Unionen og den kommunale administration har samarbejdet om kursusforløb der strakte sig over en
længere periode og enkeltstående emnekurser, med forskellige aktuelle emner som kan være til
gavn og glæde for foreningernes bestyrelser og tillidsfolk.
Kursusforløbet i 2016 blev sat i gang med en ny aktør, og sådan som jeg er informeret har det været
et meget succesfuldt forløb, der har fået meget ros fra deltagerne.
Vi håber det er et initiativ der vil blive taget op igen i 2017.
Når det er besluttet vil der fra kommunens side igen blive udsendt kursuskatalog fra den
kommunale administration, lige som programmet vil komme til at ligge på Ringsted Idrætsunion's
hjemmeside.
Der er kommet en lovændring, som betyder at administrationen nu kan gå ind og kigge på de tilskud
der udbetales til foreningers leje af lokaler til aktiviteter, det er en ændring som administrationen
arbejder på at få analyseret om der f.eks. er sammenhæng mellem udbetalt/søgt lokaletilskud i
forhold til medlemstal, det ikke noget der vil have den store betydning for langt de fleste
idrætsforeninger.
Det er et tiltag jeg ikke har noget imod, da jeg gerne ser at midler fortrinsvis bliver anvendt il
aktiviteten i stedet for at blive brugt til private og institutnelle udlejere.
Gallafest:
Sidste år blev det for første gang afholdt en stor gallafest, hvor de kommunale medaljemodtagere og
personer der ved deres virke for: handicappede, integration, foreningsleder, de frivillige og
Trelleborg fondens kulturpris bliver uddelt.
Gallafesten blev for første gang afholdt nu på fredag den 26. februar.
I år bliver gallafesten fredag den 10. marts, alle foreninger er inviteret med 2 personer, og der er
naturligvis også inviteret "påhæng" med til medalje og prismodtagere.
Det vil nok være omkring 300 deltagere til gallafesten, så modtagerne af priserne vil kunne føle det
rigtig festligt.
I forhold til det første arrangement vil der være nogle ændringer, der efter en grundig evaluering gør
at det nu skulle blive et endnu mere festligt arrangement.
Halfordeling:
Der bliver fortsat med at fordele 7 timer pr. hal og den første time kan benyttes i 5 kvarter og den
sidste time i 7 kvarter (Ringsted Sport Center er dog undtaget herfra)
Det er indtrykket at halfordelingen fungere tilfredsstillende, naturligvis er der godt tryk på i alle
haller i de såkaldte gode tider dem fra kl. 18 til 21, men der er altså stadig muligheder for at få tider
til aktiviteter hvis man er parat til at tage de tider der meldt ud, i starten af sæsonen.
For den kommende sæson er fordelingen på foreningerne allerede foretaget, og allerede fra i
morgen vil der blive holdt møder i de enkelte haller, hvor foreningerne gerne skulle kunne finde en
fordeling de vil kunne "leve med"
Såfremt der er spørgsmål der vedrøre halfordelingen, er jeg sikker på, at der er flere repræsentanter
der gerne vil forklare og svare på spørgsmål.
DIF:
Der bliver blandt idrætsrådene valgt en repræsentant til at indgå i DIF repræsentantskab, for tiden er
det en idrætsrådsformand Jørgen C Nielsen fra Slagelse, som repræsentere region Sjælland.
Mødet i år er afholdt i Fredericia den 3- 4. februar, hvor ingen af os i Ringsted Idrætsunion
desværre har kunne deltage.

RIU Hjemmeside:
Jeg vil gøre opmærksom på, at RIU hjemmeside, hvor I alle kan gå ind på den, adressen er:
http://www.ringsted-union.dk/
Vores kassere vil redegøre lidt nærmere for vor nye hjemmeside og funktionerne på siden.
Tak:
Fra min side skal der lyde en stor tak for samarbejdet i Unionens bestyrelse, samarbejdet med
halfordelingsudvalget og ikke mindst samarbejdet med foreningerne, I skal vide at I altid er
velkomne til at kontakte undertegnede og alle i bestyrelsen.
Tak for samarbejdet med den kommunale administration, Kultur og Trivselsudvalget.
Organisationerne DIF – DGI mf.

