Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby

Brøndby, den 8. april 2017

Deltagere:
Fra klubber
Helle Fjord – ORK
Carsten L. Larsen – SIK
Jesper M. Jensen – NSK
Frank Davidsen – FRISK
Mette S. Dirksen – SRK

Erik Sommer – GRK
Sune Jensen – VRK
Søren Petersen – Rul Nord
Svend Olsen – NIF
Magnus Asping - VARK

Fra Rullesport Danmark
Bestyrelsen
Per Jensen – Formand
Søren Petersen – Kasserer

Lydia Lastein – Bestyrelsesmedlem
Gert Lidenskov – Bestyrelsesmedlem

Kontoret
Camilla Lyngsø - Sekretariatsmedarbejder
Maria Nube - Udviklingskonsulent

1. Valg af referent og ordstyrer
Camilla Lyngsø blev valgt som referent
Gert Lindenskov blev valgt som ordstyrer
2. Valg af stemmetællere
Der blev vagt 2 stemmetællere
- Steen Eget - SRK
- Carsten Lienhøft Larsen - SIK
3. Godkendelse af fuldmagter og opgørelse af antal stemmeberettigede
Formænd:
Helle Fjord – ORK
Carsten L. Larsen – SIK
Jesper M. Jensen – NSK

Frank Davidsen – FRISK
Mette S. Dirksen – SRK
Erik Sommer – GRK

Fuldmagter:
Sune Jensen – VRK
Søren Petersen – Rul Nord

Svend Olsen – NIF
Magnus Asping - VARK
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4 fuldmagter blev godkendt
Antal stemmeberettede: 10
4. Optagelse af nye foreninger
Repræsentantskabet godkendte optagelsen af 4 nye klubber.
- Herrestrup Speedskaters – Fitness & Speed
- DSA – Scoot
- Skive Street Sportsklub – Freestyle
- Sydhavs Roller Derby u. Toreby
5. Årsberetninger
Per Jensen fremlage årsberetning. Der var ikke nogen kommentarer til
beretningen fra repræsentantskabet.
Årsberetningen blev godkendt.
6. Godkendelse af årsrapport, fremlæggelse af budgetter
Søren Petersen – kasserer, fremlagde årets resultat, der viser et stort
overskud på 206.768 kr.
Kassereren kom ind på hvordan DIF´s nye økonomiske støttestruktur vil
påvirke økonomien i de kommende år.
Kassereren fremlagde budget for 2017 – der er budgetteret med et
underskud på 98.859 kr.
Kommentarer:
Helle Fjord: Spørger ind til hvad afvigelsen på breddeaktiviteter
skyldes?
Søren Petersen: Forklarer at afvigelsen skyldes, at der ikke har været
nogen udviklingskonsulent ansat første halvdel af 2016.
Regnskabet blev godkendt med 10 stemmer.
7. Indkomne forslag
i. Forslag til revision af unionens vedtægter
Alle vedtægtsændringer blev godkendt, dog med to tilføjelser:
1. § 10.1 Ledere rettes til medarbejder
2. § 9.7 Aggressive rettes til det navn de har under FRIS:
Freestyle
8. Valg til Bestyrelsen
i. Valg for to-årig periode af formand
Per Jensen afgår efter tur, og er villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Per Jensen til genvalg for 2 år.
Per Jensen blev genvalgt som formand
ii. Valg for et-årig periode af næstformand
Erik Sommer udtræder, og er ikke villig til genvalg.
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Bestyrelsen indstiller Lydia Lastein til valg for 1 år.
Lydia Lastein blev valgt som næstformand

iii. Valg for to-årig periode af et bestyrelsesmedlem – Skaterhockey
Ronja Dam blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for Skater Hockey
iv. Valg for et-årig periode af et bestyrelsesmedlem – Kunst
Steen Eget blev valgt som bestyrelsesmedlem for Kunst
v. Valg for to-årig periode af et bestyrelsesmedlem – Roller Derby
Punktet blev slette da der ikke er nogen sportskomite.
vi. Valg for to-årig periode af et bestyrelsesmedlem – Freestyle
Bo Ejstrup blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for Freestyle.
vii. Valg af en suppleant til bestyrelsen, mindst 1 for hver aktivitet
Valgt blev:
Erik Sommer – Skater Hockey
Michael Buhl Jonassen – Freestyle
9. Evt. valg af 2 kritiske revisorer (2 år)
Punkt blev slette da det ikke længere fremgår af vedtægter efter forslag
7.i blev godkendt
10. Evt. valg af 1 suppleant for kritisk revisor
Punkt blev slette da det ikke længere fremgår af vedtægter efter forslag
7.i blev godkendt
11. Eventuelt
Helle Fjord: Opfordrer til at flere klubber deltager ved
repræsentantskabsmødet. Og beder bestyrelsen og kontoret om at tænke
over hvordan man kan få aktiveret klubberne bedre.
Frank Davidsen: Ønsker at Unionen inddrager klubberne i det nye
strategiarbejde.
Sune Jensen: Hvilke projekter kommer der til at ligge under udvikling?
Er det noget klubberne kommer til at kunne søge penge til?
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Søren Petersen: Da bestyrelsen ikke har en færdig strategiaftale endnu,
ved vi ikke med garanti, hvilke projekter der kommer til at ligge under
det kommende strategiarbejde.

Lydia Lastein: Uddyber at klubber og sportskomitéer selvfølgelige vil
være en vigtig del af det kommende strategiarbejde og derfor også vil
blive inddraget.
Frank Davidsen: Opfordrer til at bestyrelsen tænker over hvordan et
disciplinærudvalg, kan ligge i den nye struktur, så det gavner alle
discipliner.
Mødet sluttede 13.50
Referent
Camilla Lyngsø
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