Referat fra generalforsamling i Rishøj Idrætsforening 30.3.2016

1. Valg af dirigent
Brian Larsen valgt
2. Valg af stemmetællere
Kenneth Hansen valgt
3. Formandens (næstformandens) beretning
På sidste års ordinære generalforsamling, blev der desværre ikke valgt en ny
formand.
Konklusionen blev at næstformanden, kasseren og sekretæren som
forretningsudvalg fik mandat til at føre foreningen videre uden formand.
Siden sidste generalforsamling er der blevet afholdt adskillige FU møder og 5
hovedbestyrelsesmøder.
RIF har i det forgangne år fået nedsat et ”DGI udviklings projekt arbejdsudvalg” med
DGI projektleder Lars Kaae som ekstern tovholder. Målet er, via dette tiltag, at få
reorganiseret RIF, få en ny formand på banen, få et bredt samarbejde afdelingerne
imellem, få nogle store idrætslige events, samt at få gjort RIF mere synlig i Køge
Nord området. I efteråret deltog 2 personer fra arbejdsgruppen sammen med
Mikkel K. i et DGI- DM i Foreningsudvikling i Vejen. I efteråret 2016 kåres DMvinderene på foreningsudviklingskonferencen på Gerlev Idrætshøjskole.
Køge Nord vil, i de kommende år, være i rivende udvikling og her må RIF være på
forkant med branding af nuværende aktiviteter, men også meget gerne med nye,
hvis det er muligt. Problemet er at vi mangler halkapacitet, planer om udbygning af
hal B ligger i Køge Kommune til godkendelse, spørgsmålet er så bare hvornår man
her tager sagen op.
Iflg. kommunalplanen forventes det at Køge Nord i de kommende år udbygges rigtig
meget (ca.1000 boliger), så det er nu vi skal i gang, hvis vi vil være med på vognen
rent idrætsligt.
Den årlige juletræsfest sidste lørdag i november - et godt arrangement med små 400
deltagere og det kører også videre i 2016.
Derudover er der fastelavnsfesten med tøndeslagning m.v. – her er det faktisk
Super-Brugsen, der er hovedarrangør, med hovedsaglig hjælp fra spejderne og lidt
fra RIF. Spejderne har fra 2016 lukket ned så i 2017 håber vi på at RIF bliver mere
involverede.
Det årlige loppemarked i juni afvikles i fællesskab med Skensved IF og Vennerne.
Mange medlemmer fra RIF's afdelinger deltager glædeligvis i arbejdet og

afdelingerne får også økonomisk gevinst af overskuddet fra markedet. 2015 gav en
samlet omsætning på ca. 163 T.kr. med ca. 29 t.kr. til RIF. Loppemarked 2016 er en
realitet, men der mangler nye hjælpere da en del af den gamle stab er gået på
pension. En opgave der må løftes af afdelingerne i RIF.
En hjemmeside er i den forgangne sæson blevet etableret, med stor tak til Otto for
det store arbejde.
Desværre blev NORDEA sponsoratet blev i 2015 reduceret til 25 t.kr. Ny kontrakt
forventes genforhandlet for 2016, men hvor stor er uvis.
OK-Benzin sponsoratet er fortsat kørende og er for 2016 udvidet til også at omfatte
køb af EL og mobil abonnement. Rishøj Idrætsforeninger får sponsorpenge for hver
liter solgt benzin.
Stafettens mangeårige område distributør, svømmeafdelingen er desværre stoppet
- stor tak til afdelingen for alle de år de har løftet opgaven. Glædeligvis har
gymnastikafdelingen meddelt at de fremover vil løfte opgaven, også stor tak for det.
Bestyrelsen vil arbejde for at bladets indhold bliver mere fremadrettet.
Hvad er så fremtiden for RIF?
Alle afdelingerne fungerer internt fint, enkelte har dog problemer med at få besat
nogle bestyrelsesposter.
Må erkende at vi, som alle andre idrætsforeninger, er i stor konkurrence med de
kommercielle Fitness Centre.
Idrætsforeningerne kan, modsat Fitness Centrene tilbyde den brede korpsånd d.v.s.
fællesskabet, er billigere, men kræver lidt mere engagement på den lange bane.
Folk i dag har ikke lyst til at binde sig for meget. Nogle er måske lidt engagerede,
mens børnene er små, sidenhen går mange desværre deres egne veje og det er til
Fitness når det passer ind i hverdagen.
Det store projekt for at få det store brede samarbejde i RIF genetableret, at få nye
ildsjæle ind, hvilke for 2016 må være hovedemnet.
Vi må også i 2016 forudse en del foreningsmøder og med DGI som sparringspartner.
Men i bund og grund er det os selv der skal lave fodarbejdet.
Vi skulle meget gerne hen over foråret få etableret et årshjul, så vi udadtil kan vise
hvad vi i foreningen fremtidigt har af nye initiativer/aktiviteter.
Til sidst vil jeg gerne takke alle jer foreninger, hallens personale og cafeteriet for et
godt samarbejde i 2015.
Fremtiden må være at vi, i RIF, får søsat arrangementer, så vi kan vise hvem vi er og
hvad vi står for og at vi igen får etableret det store samarbejde afdelingerne
imellem, så vi løfter i fælles flok ved arrangementer samt ved dialog over for Køge
Kommune.

Kommentarer fra forsamlingen om det svære i fortsat at skaffe frivillige 
Spørgsmål vedrørende loppemarked regnskab; Det bliver uddelt på
efterloppemøde, hvor alle 3 foreninger er tilstede. Det er Vennernes kasserer der er
kasserer for loppemarkedet. Beretning blev godkendt.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015
Mikkel gennemgik regnskab med følgende bemærkninger;
Årets underskud blev ca. 11.000 mindre end forventet.
Flere afdelinger har stigende medlemstal, men desværre ikke mere end det samlede
medlemstal fortsat ser ud til at være svagt faldende.
Indtægten fra OK sponsoratet er fortsat godt stigende.
Indtægten fra Nordea hovedsponsoratet er stærkt faldende, men ikke mere end der
fortsat udbetales tilskud jf. det tilhørende bilag.
Hallens nuværende cafeteriaforpagter var ikke helt så gavmild ved afviklingen af
Juletræsfesten, som Jørli var. Derfor afvikles dette arrangement nu med et
væsentligt underskud.
Et tilskud fra Rishøjhallens Venner på 6.000 kr. gør, at underskuddet ved at drive
Stafetten ikke blev helt så stort som forventet.
Takket være Ottos billige arbejdskraft, har der stort set ingen udgifter været ved
etablering af vores nye hjemmeside www.rishoej-if.dk.
Udgiften på 25.200 kr. til DGI er endnu ikke afregnet fuldt ud.
Regnskab godkendt
5. Indkomne forslag
Ingen forslag
6. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget 2016
Med udgangspunkt i et uændret kontingent og fortsat svagt faldende medlemstal,
budgetteres med et underskud på 150.000 kr., hvoraf den væsentligste del
forventes anvendt til det fortsatte udviklingsarbejde.
Sponsorindtægterne fra OK forventes fortsat at stige, særligt nu hvor aftalen er
blevet udvidet til også at omfatte el og mobiltelefoni.
Hovedsponsoraftalen med Nordea reduceres sandsynligvis igen væsentligt, hvorfor
denne helt nedskrives. Afdelingstilskuddene nedskrives derfor også væsentligt, men
bortfalder ikke helt.
Udgifterne ved at drive Stafetten er stigende og indtægterne er faldende. Er vi
heldige igen at modtage støtte fra Rishøjhallens Venner, forventes det samlede
underskud at komme væsentligt under de 30.000 kr.

Indtægter fra Loppemarkedet udbetales fortsat til de deltagende afdelinger efter
antallet af timer, hvorfor dette stadig ikke får væsentlig effekt på årets samlede
resultat.

7. Valg
a. Ny formand (2 år)
Ingen ønsker at stille op. FU (2 ud af 3) bemyndiges, uændret, til at drive
foreningen videre uden formand
b. Ny sekretær (Pia Thøgersen på valg – ønsker ikke genvalg)
Pia valgt igen, FU/bestyrelsen bemyndiges til at tage nyt FU medlem ind, såfremt
en sådan findes og det må påregnes at Pia ikke bliver sidende hele perioden.
c. Ny regnskabskontrollant
Ingen ønsker at stille op, så Erik fortsætter alene. Alle er velkomne til at spørge
omkring sig, om en evt. makker kan findes.
8. Eventuelt
- Regnskabskontrollant Erik Andersen roser samtlige kasserer for et utroligt flot
arbejde – især billard får stor ros for fremskridt.
- Rengøring i Rishøjhallen ankes der over, da den er meget mangelfuld, hvilket
flere af de fremmødte bakkede op.
- De private loppemarkeder i Rishøjhallen er et lille øv for ”vores eget”
loppemarked, da flere vælger at sælge deres brugte ting selv. Ofte har vi dog
haft mulighed for at afhente resteffekter, det er bestemt ikke de bedste effekter,
der er tilbage, men en del bliver det dog til.
- Der blev også stillet spørgsmål vedr. DGI udviklingsprojekt; Hvor langt vi er fra
den tidsplan der blev skitseret på sidste års generalforsamling, om vi har overblik
over den videre proces, og om vi har tillid til at projektlederen har de
nødvendige ressourcer til at føre udviklingsarbejdet effektivt videre. Der er ikke
det fulde overblik d.d., da projektleder i perioder har været en del fraværende,
men store forventninger til en nærmere afklaring her i april.
- Tak til dirigenten, som sørgede for god ro og orden 

Underskrift Brian Larsen, dirigent ________________________________________

