
 

DANMARKS RULLESKØJTE UNION - DRsU  

Confédération Européenne de Roller-skating  

Federation Internationale de Roller-skating  

International Skater Hockey Federation 

 

1 

 

 

Referat fra repræsentantskabsmøde den 9. april 2016 kl. 

13.00 i Idrættens Hus, Brøndby 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent  

 

Ordstyrer: Erik Sommer 

Referent: Lydia Lastein 

 

Erik konstaterede at der er indkaldt i tide til repræsentantskabsmødet i henhold til vedtægterne. 

 

Der er modtaget et enkelt forslag til behandling. Forslaget er indkommet mindre end 14 dage før 

repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet godkendte at behandle forslaget alligevel. 

 

2. Valg af stemmetællere 

 

Helle Fjord og Brian Rasmussen. 

 

Der er 7 stemmeberettigede. 

 

3. Godkendelse af fuldmagter  

Per Jensen, fuldmagt fra VRK 

Søren Pedersen, fuldmagt fra Esbjerg Rulleskøjteklub 

Michael Allert, fuldmagt fra FRISK 

Her ud over stemmeberettigede: 

Erik Sommer, Formand for Gentofte Rulleskøjteklub 

Helle Fjord, Formand for Odense Rulleskøjte klub 

Brian Rasmussen, Formand for Jyderup Rulleskøjteklub 

Tilde Larsen, Formand for Ålborg Roller Derby 

 

4. Godkendelse af nye klubber  

Der er 6 nye klubber og 12 klubber der er udmeldt. Se vedhæftede liste. 

 

Repræsentantskabet godkendte de nye klubber. 

 

5. Beretning 

Formanden berettede kort om situationen på kontoret i forlængelse af den udsendte beretning. 

Bestyrelsen ser positivt på fremtiden og sekretariatet er godt på vej til en hverdag der fungere. 

 

Formanden fortalte lidt om DIF’s nye støttestruktur som skal gælde fra 1. Januar 2017. 

Støttestrukturen skal til afstemning ved DIF’s årsmøde den 30. April 2016. 

 

Repræsentantskabet godkendte beretningen. 

 



 

DANMARKS RULLESKØJTE UNION - DRsU  

Confédération Européenne de Roller-skating  

Federation Internationale de Roller-skating  

International Skater Hockey Federation 

 

2 

 

6. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag  

 

Kassereren fremlagde regnskabet. Årets resultat 2015 blev kr. 345.151. 

Det endelige medlemstal for 2015 er 3.097. 

Tilskuddet fra DIF er faldet kraftigt fra 2014 og 2015 til 2016 pga. mindre aktivitet. 

Egenkapitalen er rigtig god, men for høj. Vi skal ikke drive bank, pengene skal ud og arbejde. 

Dette er et resultat af at vi ikke har haft en udviklingskonsulent i et år. 

 

I revisionsprotokollatet er der nævnt at 3 personer har enefuldmagt til DRsU’s bankkonti. Dette 

blev der lavet om på den 4. Januar 2016, således at der ikke længere er nogle der har enefuldmagt 

til bank kontiene. Der skal nu to personer til at tegne unionen. 

 

Budget 2016 er ikke blevet udsendt til klubberne inden repræsentantskabsmødet. Kassereren 

fortalte kort om hovedtallene. Der budgetteres med et underskud på ca. kr. 130.000. 

Der vil i 2016 blive lavet månedlige likviditets opfølgninger. 

 

Helle Fjord spurgte til prioriteringerne for 2016 i forhold til at vide hvordan bestyrelsen vil bruge 

pengene. Kassereren vil sende hovedtallene sammen med referatet. 

 

Repræsentantskabet godkendte regnskabet og budgettet. 

 

7. Behandling af indkomne forslag.  

 

Per Jensen har fremsendt et forslag om nyt navn til unionen ”Dansk Rullesport”. 

Grunden er at vi rummer mere end rulleskøjter. Vi har også skateboard og løbeløb. 

Per Jensen accepterede at ændre navnet til ”Dansk Rullesports Union”. 

 

Søren P. foreslog ”Rullesport Danmark”. Forkortelse: DKRul.  

 

Det er §1.1 i vedtægterne der skal ændres. 

 

Stemmer for navn: 

Rullesport Danmark - DKRul: 5 stemte for. 

Dansk Rullesports Union: 2 stemte for. 

 

Stemmer for at ændre §1.1 i vedtægterne: 7 stemte for. 

 

Bestyrelsen arbejder videre med et logo. 

 

8. Valg til bestyrelsen 

a. Formand (2 år, i ulige år).  Ikke relevant. 

b. Kasserer (2 år i lige år). Søren Pedersen genopstiller. Søren blev genvalgt. 

c. Næstformand (2 år, i lige år). Erik Sommer genopstiller. Erik blev genvalgt. 

d. B-medlem Skaterhockey (2 år, i ulige år). Ikke relevant. 

e. B-medlem In-Line Hockey (2 år, i lige år), ingen indstilling, komitéen er ikke aktiv. 

f. B-medlem Kunst (2 år, i lige år). Lydia Lastein. 

g. B-medlem Fitness & Speed (2 år, i lige år). Gert Lindenskov. 

h. B-medlem Aggressive (2 år, i ulige år). Ikke relevant. 

i. B-medlem Roller Derby (2 år, i ulige år), ingen indstilling, komitéen er ikke aktiv 
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j. B-medlem Inline Rink Hockey (2 år, i lige år), ingen indstilling, komitéen er ikke aktiv  

k. B-medlem Scoot Society (2 år, ulige år). Ikke relevant. 

l. B-medlem Inline Freestyle (2 år, i ulige år), ingen indstilling, komitéen er ikke aktiv 

m. B-medlem Inline Downhill (2 år, i ulige år), ingen indstilling, komitéen er ikke aktiv 

n. B-medlem Inline Alpine (2 år, i lige år), ingen indstilling, komitéen er ikke aktiv 

o. Suppleanter til bestyrelsen, mindst 1 for hver aktivitet.  

  Skaterhockey: Claes Freder   

Kunst: Steen Kronow   

  Fitness & Speed: Nicoline Christensen 

  Agressive: Bo Ejstrup. 

   

   

p. Evt. valg af 2 kritiske revisorer (2 år).  

Der er ikke valg, da der blev valgt 2 kritiske revisor sidste år. 

q. Evt. valg af 1 suppleant for kritisk revisor. 

  Ingen kandidater. 

 

9. Eventuelt. 

a. Forslag om at ændring af vedtægter – tilføjelse af et punkt 0 til dagsordenen, der hedder 

velkomst. 

b. Formanden informerede om at bestyrelsen har fået en henvendelse fra Dansk Skøjte Union om 

et eventuelt samarbejde. Der eksisterer allerede et talentsamarbejdet mellem Dansk 

SkøjteUnion og DRsU omkring fitness og speed. 

 

Mødet slut kl. 14.21. Tak for god ro og orden. 

 

Referent 

Lydia Lastein 

 

 

 

 

 

 

 

 


