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Brøndby Stadion 20 
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web www.rullesport.dk 
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email  info@rullesport.dk 
 

Brøndby, den 23. marts 2019 
 
  
Unionens ordinære repræsentantskabsmøde afholdes  

Søndag den 7. april kl. 13.00 i  
Idrættens Hus 20, 2605 Brøndby 

 
 
 FORLØBLIG DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 
  
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Godkendelse af fuldmagter 
4. Godkendelse af nye klubber 
5. Beretning 
6. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag 
7. Behandling af indkomne forslag 

a. Forslag om ændring af vedtægter 
8. Valg til bestyrelsen: 

a. Formand (2 år, i ulige år) 
    Per Jensen er på valg og ønsker genvalg 

9. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra disciplinerne: 
a. Bestyrelsesmedlem og suppleant Skaterhockey (2 år, i ulige år) 
 Bestyrelsesmedlem: Erik Sommer 
 Suppleant: Finn Nielsen 
d. Bestyrelsesmedlem og suppleant Freestyle (2 år, i ulige år) 
 Bestyrelsesmedlem: Rune Lyager 
 Suppleant: Jakob Fälling 
e. Bestyrelsesmedlem og suppleant Roller Derby (2 år i ulige år) 
 Bestyrelsesmedlem: Michelle Æbleø 
 Suppleant: - 
f. Bestyrelsesmedlem og suppleant Skateboard (2 år i lige år)  
      Bestyrelsesmedlem: - 
 Suppleant: - 
g. Bestyrelsesmedlem og suppleant Scoot (2 år i ulige år) (såfremt                                  
vedtægtsændringerne bliver godkendt) 
     Bestyrelsesmedlem: - 
 Suppleant: - 

 10. Eventuelt 
Hver klub har én stemme. 
 
Fuldmagt: Såfremt foreninger/klubber, hvis formand er forhindret i at deltage i 
repræsentantskabsmødet, kan de lade sig repræsentere ved fuldmagt ved et andet 
medlem af foreningen/klubben. Fuldmagt skal afleveres ved repræsentantskabsmødets 
start. 
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1. Valg af ordstyrer og referent 
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2. Valg af stemmetællere 
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3. Godkendelse af fuldmagter 
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4. Godkendelse af nye klubber 
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4. Godkendelse af nye klubber 
 

Nye klubber Ansøgt Sport 
Royal Copenhagen Skate 01-04-2018 Skateboard 
Rollerblading Association Aalborg (RAA) 04-09-2018 Freestyel 
Omega Skate Klub (OSK) 12-10-2018 Skateboard 
Rullefabrikken 10-12-2019 F&S 
Vigersted IF inliners 16-01-2019 F&S 
Big Heart Skateboarding Foreningen 19-01-2019 Skateboard 
Scoot Vestsjælland 24-01-2019 Scoot 
Haslev Skater Hal Forkortet HSH 30-01-2019 Scoot 
FREM Skørping 31-01-2019 F&S 
Artistic Roller skating Team (ART) 25-02-2019 Kunst 
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5. Beretning 
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Brøndby april 2019 

 

Bestyrelsens beretning for 2018 
 

Strategiaftaler 

Bestyrelsen er i 2018 begyndt arbejdet med de strategiaftaler, som er lavet med 
DIF. De tre aftaler er: 

• Styrke og udvikle organisationen i Rullesport Danmark – med fokus på 
arbejdsgange og organisationsstruktur 

• Udvikle og styrke Rullesport Danmarks klubbers organisatoriske 
fundament – med henblik på at fastholde og rekruttere nye medlemmer i 
aldersgruppen 8-17 samt voksne 35+ 

• Rullesport Danmark og Dansk Skøjte Union ønsker i fællesskab at udvikle 
og sikre et talent- og elitemiljø på Speedskating Inline og Longtrack 

Vi bliver 2 gange årligt af DIF målt på vores fremdrift i processen i forhold til 
vores strategiske mål. Vi er indtil videre ”på sporet” og følger planerne. Selve 
arbejdet udføres i små arbejdsgrupper bestående af bestyrelsesmedlemmer og 
enkelte klubmedlemmer. Arbejdet koordineres af vores udviklingskonsulent. 

 

Forslag til ny organisation 

Arbejdsgruppen for organisationsudvikling (spor1) har udarbejdet et forslag til 
en ny organisationsstruktur. Dette forslag er fremlagt for Sportskomitéerne - og 
for alle medlemmer tidligere i dag. Arbejdsgruppen arbejder videre med forslaget 
og indarbejder de forslag og gode ideer, som kommer i løbet af det næste år. Det 
er meningen at den nye organisationsstruktur skal vedtages på 
repræsentantskabsmødet i 2020. 

 

Sportskomitéer 

Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde oprettet nye Sportskomitéer for 
Skateboard og Scoot/løbehjul. Det betyder at bestyrelsen er blevet udvidet, 
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således at vi nu er 10 medlemmer i Rullesport Danmark’s bestyrelse. Der er i årets 
løb sket en udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, da den valgte repræsentant 
har trukket sig. For Roller Derby’s vedkommende valgte vi at invitere Michelle 
Æbelø med i bestyrelsesarbejdet, uden at der blev afholdt et ekstraordinært 
årsmøde i Sportskomitéen for Roller Derby. 

Der har været stor aktivitet i de ”nye” discipliner bl.a. med afholdelse af 
Danmarksmesterskaber og deltagelse i internationale stævner. 

For de specifikke sportslige resultater vil vi henvise til de enkelte 
discipliner/Sportskomitéer – resultaterne tæller bl.a. verdensmestre og andre 
topplaceringer. 

 

Økonomi 

Der blev i 2018 skåret væsentligt ned på de beløb, som Sportskomitéerne fik til 
rådighed. Trods den reducerede økonomi har der været et tilfredsstillende 
aktivitetsniveau. Økonomien er stadig ”presset”, da vi har flere Sportskomitéer til 
at dele den samme pulje penge. På sigt vil vores grundtilskud stige, når vi bliver 
flere medlemmer – det betyder, at der bliver flere penge at lave aktiviteter for. Vi 
har ændret vores regnskabspraksis, således at egenkapitalen nu bliver opgjort på 
forbundsplan – og ikke ligger i Sportskomitéerne. 

 

Udvikling i medlemstal 

Vi må desværre ikke oplyse vores medlemstal for 2018 før efter den 9. april, hvor 
DIF og DGI frigiver tallene. Vi kan dog oplyse, at vores medlemstal er vokset 
med ca. 40%, mens antallet af klubber er uændret. Dette er meget tilfredsstillende 
set i lyset af, at der er potentiale for mange flere medlemmer og vores mål i 
henhold til strategiaftalen med DIF er 5.000 medlemmer i år 2021. Vi vil senere 
lave en opgørelse af medlemmer fordelt på vores discipliner. I kan se mere om 
medlemstal og nøgletal for Rullesport Danmark på DIF’s hjemmeside: 
https://www.dif.dk/da/forbund/forbund/rullesport-danmark 

April 2019 

Per Jensen 
Rullesport Danmark 
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6. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag 
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Økonomioversigt for Rullesport Danmark Repræsentantskabsmøde 2019

Budget 2019 Realiseret 2018 Budget 2018 Tilskud 2019 Tilskud 2018

Fælles afdelingen -185.600 -120.291 -98.106 240.000 330.000

Spor 1 -84.000 93.927 -44.000 300.000 500.000

Spor 2 -60.000 164.439 -50.000 380.000 322.000

Kunst -251 -29.014 20.300 86.400 76.000

F&S -60.050 5.819 -30.080 301.000 172.700

Skater H -200 -150.577 -9.600 39.800 67.000

Freestyel 0 0 0 80.000 19.600

RollerDerby 0 12.517 0 50.000 30.000

Skateboard 12.000 -1 0 410.000 298.000

Scoot 1.000 0 0 72.000 0

I alt -377.101 -23.181 -211.486 1.959.200 1.815.300

Fælles afd og F&S har i 2018 tilskudsmæssigt været sammenblandet i forhold til Spor3 - kan ikke sammenlignes direkte med 2019

Rullesport Danmark i alt

SkaterH udgift 2018 indeholder overførsle fra 2017 på kr 60.000

SkateB 2019 indeholder overført tilskud på kr 112.000 fra 2018
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7. Behandling af indkomne forslag 
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7. Forslag til vedtægtsændringer 
Ændringerne er en konsekvens af, at RD har oprettet en Sportskomite for Scoot/løbehjul. 
 
§9.7  
Dagsorden for det årlige ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde mindst 
følgende punkter:  
1. Valg af ordstyrer og referent  
2. Valg af stemmetællere  
3. Godkendelse af fuldmagter  
4. Godkendelse af nye klubber  
5. Beretning  
6. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag  
7. Behandling af indkomne forslag  
8. Valg til bestyrelsen:  

a. Formand (2 år, i ulige år)  
b. Kasserer (2 år i lige år)  
c. Næstformand (2 år, i lige år)  

9. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra disciplinerne:  
a. Bestyrelsesmedlem og suppleant Skaterhockey (2 år, i ulige år)  
b. Bestyrelsesmedlem og suppleant Kunst (2 år, i lige år)  
c. Bestyrelsesmedlem og suppleant Fitness & Speed (2 år, i lige år)  
d. Bestyrelsesmedlem og suppleant Freestyle (2 år, i ulige år)  
e. Bestyrelsesmedlem og suppleant Roller Derby (2 år i ulige år)  
f. Bestyrelsesmedlem og suppleant Skateboard (2 år i lige år) 
g. Bestyrelsesmedlem og suppleant Scoot/løbehjul (2 år i ulige år) 

10. Eventuelt.  
 
§9.8 På RD´s repræsentantskabsmøder repræsentantskabsmødet kan der kun fattes tages 
beslutning om de, på den specificerede dagsorden, opførte punkter.  
 

§10.1 Bestyrelsen består af formand, kasserer, næstformand og 1 repræsentant fra hver 
sportskomite.  
Den daglige ledelse varetages af formand, kasserer, næstformand og  
medarbejdere. Samarbejdet mellem medarbejdere, kasserer, næstformand og formand 
fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. Medarbejdere deltager i bestyrelsesmøder 
uden stemmeret. Formand, kasserer og næstformand vælges for 2 år ad gangen, således 
at formand vælges i ulige år, kasserer og næstformand vælges i lige år.  
Bestyrelsesmedlemmer indstillet af sportskomitéerne godkendes for 2 år ad gangen jf. §9, 
således at 3 medlemmer vælges i ulige år og 3 medlemmer vælges i lige år. 
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8. Valg til bestyrelsen 
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8. Valg til bestyrelsen 
 

a. Formand (2 år, i ulige år) 
    Per Jensen er på valg og ønsker genvalg 
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9. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter fra disciplinerne 
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 9. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter fra disciplinerne: 

a. Bestyrelsesmedlem og suppleant Skaterhockey (2 år, i ulige år) 

 Bestyrelsesmedlem: Erik Sommer 

 Suppleant: Finn Nielsen 

d. Bestyrelsesmedlem og suppleant Freestyle (2 år, i ulige år) 

 Bestyrelsesmedlem: Rune Lyager 

 Suppleant: Jakob Fälling 

e. Bestyrelsesmedlem og suppleant Roller Derby (2 år i ulige år) 

 Bestyrelsesmedlem: Michelle Æbleø 

 Suppleant: - 

f. Bestyrelsesmedlem og suppleant Skateboard (2 år i lige år)  

   Bestyrelsesmedlem: - 

 Suppleant: - 

g. Bestyrelsesmedlem og suppleant Scoot (2 år i ulige år) (såfremt                                  
vedtægtsændringerne bliver godkendt) 

   Bestyrelsesmedlem: - 

 Suppleant: - 
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10. Eventuelt 
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