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Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. februar 2018 
 
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.   
 
Byordningen: 
Byordningen som trådte i kraft fra tilskudsåret 2014  
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 2017 
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: 
Gennem mange år har dette emne stået på beretningerne! 
Der har været afholdt flere undersøgelser og kortlægninger at faciliteterne og brugen af disse.  
Nu ser det ud til at der er funden en løsning, for udbygning af Ringsted Sport Center. 
En udbygning der indeholder mange spændende elementer og som også ser ud til at give idræts og 
foreningslivet nogle faciliteter der vil kunne bruges til mange formål. 
 
Så nu venter vi bare på at om og udbygningen her på Ringsted Sport Center går i gang hvilke skulle 
ske i indeværende år. 
 
At der nu udbygget her på Ringsted Sport Center, er jo rigtig godt og positivt, men der er jo også 
behov for udbygninger og forbedringer flere andre steder hvor der er idrætsanlæggene, såvel ved 
haller, og faciliteter til udendørs sportsgrenene, som finder sted omkring vore søer og stierne rundt 
om i kommunen. 
 
FOR: 
Det siddende Folkeoplysningsråd har haft deres sidste ordinære møde, og der resterer kun lige et 
afskedsmøde i det gamle råd. 
Ingen af Idrættens tre repræsentanter genopstiller, og der skal senere i aften vælges tre nye 
medlemmer som skal indgå i det  nye Folkeoplysningsråd. 
 
Det er med stor tilfredshed at jeg kan konstaterer at der er opstillet seks kandidater til valget, hvilke 
skulle borge for at det bliver en meget kompetent gruppe der fremover vil repræsenterer idrætten og 
idrættens interesser over for det politiske system. 



Så til alle I nye som bliver valgt, "klø på" der venter jer mange spændende opgaver og hvis I vil det, 
er der næsten ingen grænser for den indflydelse I vil kunne opnå, når det gælder idrættens 
interesser. 
 
Der vil stadig være sager der skal videre til Kultur- og Trivselsudvalget og/eller byrådet (hvilke 
fremgår af vedtægt og forretningsorden for Folkeoplysningsrådet) 
 
Jeg vil tro at der fortsat vil blive afholdt fællesmøder og konferencer, mellem Folkeoplysningsrådet 
og Kultur- og Trivselsudvalget, hvor der udveksles og koordinere vore synspunkter og ønsker der 
knytter sig til de sager der behandles 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. 
 
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. 
 
Som noget nyt blev der i 2017 givet mulighed for at sætte ekstern revision i værk,  igen med 
henblik på at de kommunale midler der ydes til foreningerne også bliver anvendt på en 
hensigtsmæssig måde, kommunen har arrangeret sig med et revisionsfirma, som skal arbejde 
målrettet med fem foreningers indberetninger. 
Meningen med dette er så at det er nogle andre foreninger der skal udpeges til revision i år, og så 
fremdeles. 
Igen et tiltag der vel ikke kan indvendes noget imod - jeg går ud fra at foreningslivet i ringsted har 
styr på deres sager.  
 
Gallafest: 
Gallafesten står nu foran sin 3. afholdelse - afholdelsen bliver den 23. marts i Kongrescenteret   
De to første arrangementer har fungeret rigtig godt, og der er foretaget nogle justeringer som der 
nok også vil være nogle af til arrangementet i marts. 
Det kan dog konstateres at succesen er fastslået, og det kan anbefales at det er et koncept, der skal 
fortsættes med. 
 
 
Halfordeling: 
Lige nu står vi foran fordelingen af haltider til sæsonen 2018 - 2019, det er mit indtryk at 
fordelingen vil blive foretaget med udgangspunkt i den praksis der har være anvendt de sidste 
mange år. 
Det er samtidig mit indtryk at de nye muligheder der bliver i det kommunale booking system, vil 
blive indarbejdet i den måde der bliver tildelt haltider til foreningernes aktiviteter, således at der 
bliver striksere krav til at de tider der bliver tildelt til foreningerne bliver brugt! og såfremt 
foreninger ikke kan bruge tildelte tider vil disse blive lagt ud til andre foreningers brug, eller måske 
endda tildelt til uorganiserede grupper. 
 



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. 
 
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: 
Dette var SÅ min sidste beretning i dette forum!   
Det har været en meget spændende tid at være tjener for det frivillige foreningsliv her i Ringsted 
Kommune. 
Nu er tiden komme hvor der skal nye kræfter til og jeg er sikker på, at der venter mange spændende 
opgaver til Ringsted Idrætsunion, opgaver som det vil være muligt at Ringsted Idrætsunion formår 
at sætte sine "fingeraftryk" på, når der skal forhandles med politikkerne i kommunen. 
Så min opfordring skal lyde: "Pas godt på Ringsted Idrætsunion"  
Unionen er jo talerøret for jer foreninger! 
I fremtiden vil det kunne vise sig, at der bliver mange flere aktører som ønsker at gøre brug af de 
faciliteter der stilles til rådighed for idrætsaktiviteter, så der vil bestemt også i fremtiden være brug 
for og behov for en aktiv indsats fra Ringsted Idrætsunion ! 
 
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 alle i bestyrelsen. 
Tak for samarbejdet med den kommunale administration, Kultur og Trivselsudvalget. 
Organisationerne DIF – DGI mf.  


