Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Ringsted Idrætsunion
Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 1900
1. Godkendelse af repræsentanter efter vedtægternes § 5
21 stemmeberettigede deltagere
2. Valg af dirigent og stemmetællere
Palle Rasmussen blev valgt som dirigent og Jens Sørensen (VHG) og Jan Christiansen (RIF
Pigefodbold) blev valgt som stemmetællere.
Palle konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet.
3. Bestyrelsens beretning.
Per indledte med at bede forsamlingen om at mindes vores sekretær, Pia Beck, der sov stille ind
12. juli ved at rejse sig og holde et øjebliks stilhed.
Beretningen er vedlagt.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Hans Erik S fremlagde regnskabet og bemærkede, det er positivt, der er udbetalt så meget i tilskud
i år.
Han mindede om, at I skal følge reglerne, så en ansøgning ikke afvises.
Vi vil vurdere, om satserne skal ændres den kommende sæson.
Bemærkninger
Bo, Ringsted Tennisklub bemærkede, at man kunne udbetale tilskud to gange om året og regulere
beløbet i forhold til antal ansøgninger, så det ikke opstår.
Hans Erik oplyste, at hvis situationen opstår, tages der af den kommende sæson beløb.
Regnskaber blev enstemmigt godkendt
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog 10 % af tilskuddet som hidtil.
Det blev vedtaget, at kontingentet er 10% af tilskuddet.
6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg til bestyrelse
Formand:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:
Suppleant:

Per Svendson (Jystrup) - genvalgt
Svend Aage Jørgensen (RIF Boksning) - genvalgt
Jan Larsen – (RIF Volley) - genvalgt
Per Horney Nielsen (RIMO) - genvalgt
Jan Christiansen (RIF Pigefodbold) – nyvalgt

8. Valg af repræsentanter til Halfordelingsudvalget
Palle Petersen (Ørslev) - genvalgt
Elna Sørensen (BIF) - genvalgt
9. Valg af bilagskontrollanter og suppleant
Hans Peter Petersen (NFØ) - genlagt
Palle Rasmussen (TMS) – genvalgt
10. Evt.
Bo Grønhøj Stigaard, Ringsted Tennis orienterede om Padel – en tennislignende sport
Andreas Wagner orienterede om Boblberg – se Boblberg.dk
Ringsted kommune har indgået samarbejde med Boblberg og betaler for adgang for kommunens
borgere
Palle Rasmussen spurgte, om krolfklubberne er medlemmer af Idrætsunionen.
Benløse og VHG er medlemmer via hovedforeningerne.
Ringsted Krolf-klub er selvstændig, men ikke medlem af RIU.
Per takkede dirigenten for veludført arbejde.
Han takkede deltagerne for god ro og orden.
Mødet sluttede kl. 2000.

Ref. Jan Larsen

