Generalforsamling i Rolfsted Idrætsforening
Tirsdag den 20. februar 2018
24 fremmødte

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Sten Lindegård som dirigent. Sten Lindegård blev valgt.
Bestyrelsen foreslår Lykke Holtze som referent. Lykke Holtze blev valgt.
Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig indkaldt, idet denne var varslet i Midtfyns Posten den
30. januar 2018.

2. Formandens beretning for det forløbne år
Louise Godskesen aflagde beretning.
”2017 har været et travlt år for hovedbestyrelsen. Det har været et år præget af nytænkning og
forandring, som en konsekvens af en forholdsvis ny bestyrelse.
Året startede med en generalforsamling, hvor både formanden og kassereren ønskede at stoppe. Og
tilbage stod Camilla og jeg, som havde været med i hovedbestyrelsen i henholdsvis 2 og 3 år, så vi
var ikke helt nye, men måtte sande, at det er ikke længe nok til at vide, hvad en næsten 50 år
gammel forening rummer af historie og traditioner.
Johnny Hansen havde været med på sidelinjen i hovedbestyrelsen i nogle måneder, og suget til sig
af viden om foreningens opbygning mm. Han blev officielt valgt ind til generalforsamlingen. Men
der manglede stadig en kasserer og vi så os nødsaget til at tage en ekstern kasserer, hvis der ikke
ret hurtigt skete noget
Til stor glæde for hovedbestyrelsen og hele RIF, meldte Ulla Kronblad sig. Hun blev valgt ind til
den ekstraordinære generalforsamling i slutningen af marts, og så var hovedbestyrelsen fuldtallig
og vi kunne gå i gang med arbejdet.
Vi har nok grebet en del opgaver anderledes an, end man har været vandt til, da vi ikke har været
fastlåste i traditioner eller viden om, hvordan man altid har gjort…
Vi har også helt bevidst valgt at udnytte denne manglende kendskab til historien til at se foreningen
lidt mere udefra og stille spørgsmålstegn ved nogle af de rutiner, der altid har været. Og vi har
mange gange spurgt: gør man ting fordi det er sådan det giver bedst mening, eller gør man det
fordi, det har man altid gjort?
Økonomi
Der er de senere år gjort meget ud af at fokusere på udgifterne i RIF, som en nødvendig konsekvens
af kommunernes besparelser på driften i haller og idrætsforeninger. De enkelte afdelinger får
løbende budgetopfølgninger, og udviser stor ansvarlighed omkring økonomien, hvilket har bevirket
at RIF har en sund men stram driftsøkonomi.
Hovedbestyrelsen har et stort ønske om at udvikle foreningen, og vi vil gerne investere i nye tiltag,
hvis vi i samarbejde med den enkelte afdeling kan se fremtidsmuligheder i investeringen. Men vi har

også lagt vægt på, at ønsker om nye tiltag skal komme fra afdelingerne, da det er dem, der skal stå
for driften fremover.
Nyt motionscenter
Det der uden tvivl har fyldt mest i år har været ønsket om at flytte motionscentret ind i hallen og
samtidig gøre motion til en afdeling af RIF på samme vilkår som vore øvrige afdelinger. I juni
måned kunne hallen meddele, at de havde finansiering til at ombygge cafeteriet til lokaler, som
motion kunne leje. I efteråret, blev detaljer for ombygningen aftalt, og byggeriet gik i gang.
Samtidig gik motion i gang med at udarbejde budgetter for afdelingen. Det gamle udstyr var
nedslidt da der ikke har været investeret i flere år, så vi var godt klar over, at der skulle en større
investering til, hvis motionscentret skulle blive tidssvarende og matche de muligheder, som er i
nærområdet.
I torsdags blev det så en realitet. Der blev leveret ”næsten” nye maskiner. Der blev knoklet hele
dagen, og sent aften, stod det nye motionscenter ”næsten” klar. Det åbnede i lørdags for
eksisterende medlemmer og der holdes officiel åbning den 6. april sammen med hallens jubilæum.
Dette projekt har fyldt meget for hovedbestyrelsen, og desværre har jeg som formand følt, at det har
været på bekostning af vores andre afdelinger i RIF – forstået på den måde, at det er svært at holde
fokus på alle afdelinger, og give den opmærksomhed, vi gerne har villet. Det betyder ikke, at vi ikke
påskønner indsatsen i alle afdelinger. Det gør vi i høj grad. Og vi er meget afhængige af, at
afdelingerne klarer de sportslige opgaver, da vi har mange andre opgaver, som følger med i en
forening.
Vi forventer da også, at investeringen i motion, vil komme hele RIF til gavn, så snart de er kørende
med nyt bookingsystem mm. Og der skulle nu gerne blive tid til at tage fat på andre opgaver igen.
Aktiviteter
Sommerfest
I august afholdt vi den traditionsrige sommerfest. En vellykket weekend, men desværre var der knap
de besøgende, der plejer at være, og indtjeningen blev noget mindre end det foregående år. Penge,
vi ellers har hårdt brug for. Det blev derfor besluttet, at tiden var inde til at puste nyt liv i
sommerfesten. Der er nedsat et udvalg, som arbejder på en ny sommerfest fra 2018.
Frivillighedsdag
Den 7. oktober holdt vi en frivillighedsdag for alle udvalg, trænere og andre frivillige i RIF. I
samarbejde med Iben og DGI, blev et program sammensat med peptalks, en workshop og kursus i
brug af hjertestarter. Dagen sluttede med et fantastisk foredrag af Rene Nielsen. Vi håber alle
deltagere havde en inspirerende dag, og hovedbestyrelsen har samtidig fået noget feed-back at
arbejde med i kommende sæson.

Juletræssalg
I december kunne man igen finde pølsevognen og håndboldpigerne ved Brugsen. Der blev solgt
juletræer, men konkurrencen var hård på juletræerne i år, så det var godt, der var salg i
pølsevognen også. Det endte med et overskud på lige fod med sidste års salg.
Og Henrik Skovsgaard iværksatte salg af til og fra kort op til jul. Dette gav også en god skilling til
kassen.
Sideløbende med diverse aktiviteter er der en større gennemgang af forsikringer i gang, der er lavet
ny procedure i forhold til at søge medlemstilskud og der arbejdes med sponsorater.
Gymnastik har fået nyt redskabsrum, som er blevet rigtigt fint. Klublokalet er i gang med en total
forvandling fra 60’er retrostil til et lyst og moderne klublokale. Tak til de frivillige, som har stået
for dette.
Det er nu blevet tid til formandsskifte igen i hovedbestyrelsen. Det har været et spændende og
meget lærerigt år for mig. Jeg vil gerne sige tak til jer alle for jeres forståelse, og opbakning. Jeg
vil også gerne e en stor tak til min hovedbestyrelse for jeres engagement. Vi har været en broget
flok, som ikke altid har været enige, men jeg tror i virkeligheden, det har været en stor styrke for
arbejdet i HB. I har alle gjort en kæmpe indsats i det forløbne år. Og I har været meget loyale mod
mig og RIF.
Tak til udvalgene og trænerne rundt i afdelingerne. Det er jer, der får det hele til at køre.
Tak til Halbestyrelsen for et konstruktivt samarbejde og til Per, for at hallen altid er et rart sted at
komme.
Jeg er sikker på at 2018 også kommer til at byde på spændende udfordringer og tiltag.”
Beretning blev taget til efterretning.

3. Afdelingernes beretninger
Motion:
Dennis Hansen aflagde beretning for motion.
”Der er blevet arbejdet rigtig meget med flytning af motionscentret. Dette har fyldt hele 2017. Der
har været mange tanker omkring arbejdet både med udfordringer og nye muligheder. Der har været
sparet på regnskabet for at spare op til flytningen. Der er blevet købt nye ”gamle” maskiner for
400.000 kroner i det nye motionscenter. Der vil blive foretaget nye tiltag. FMK har forespurgt på
træningsfaciliteter – rehabilitering. 35-40 nye medlemmer har tilkendegivet muligvis at være
interesserede i at blive medlem. Der er cirka 100 ”gamle” medlemmer indtil nu. Krydstræning med
de andre idrætsgrene på de gamle maskiner. Der er kommet 3 nye udvalgsmedlemmer.”
Body Bike:
Diana Riise Andersen aflagde beretning for Body Bike.
”Stille og roligt år, hvor især tirsdagsholdet oftest kører med gode deltagertal, undtagen lige i dag
hvor en del af spinnerne sidder her foran os. Louise Hofstedt er tirsdags instruktøren, som fortjener
en stor tak for indsatsen.. Steffen skal ligeledes have en stor tak for hans bidrag som vores faste
afløser.

Vi har prøvet os lidt frem med både morgenhold, spin cross hold og er så nu endt med at tilbyde
hold tirsdag kl 19-20, onsdag kl 17-18 samt søndag 9-10/10-11. Vi er meget åbne overfor at prøve
nye ting af, så endelig kom til os med ideer, og så ser vi om det kan blive til et hold i fremtiden.
Vi er også meget åbne overfor samarbejde med andre afdelinger, hvor vi lige nu engang imellem
varmer håndbold damerne op.. ligesom man kan booke os til sociale arrangementer.. ja vi er faktisk
ikke så kunstige 
Vi kunne sagtens bruge flere spinnere, og man må meget gerne sprede budskabet at man altid har
mulighed for 2 gratis prøvetimer. Man kan leje sko, så det kræver egentlig blot lysten til at prøve og
så skal vi nok så vidt muligt hjælpe nye på vej. Holdene kræver mindst 5 deltagere for at køre
nogenlunde rundt økonomisk, og vi har plads til 14.
2018 vil byde på de kendte hold krydret med nogle nye tiltag, som vil blive offentliggjort på vores
facebook side, RIF facebook samt hjemmeside. Vi vil også stå for koordinering af deltagelse til
spinning events, ligesom vi i år var repræsenteret ved Ørbike.
Vel mødt i 2018 ”
Tennis:
Stefan Jensen aflagde beretning for tennis.
”Rigtig fin tilslutning med 60 medlemmer i alt og 3 træningshold i gang. Der er næsten for mange
børn i forhold til antallet af baner der er til rådighed.
Vi har fået sponsoreret en boldmaskine af Nordea Fonden og Fjernvarme Fyn som er blevet brugt
til træning af både børn og voksne. Vi har desuden fået sponsoreret træningsudstyr af DGI Fyn, da
vi har gjort en indsats for at få nye medlemmer i forbindelse med voksen nybegyndertræning.
Der har været deltagelse i 2-mands turnering via DGI (voksne), men desværre ingen interesse fra
børnene i at deltage i turneringer.
Det er stadig hårdt at klargøre banerne til foråret da der mangler hænder til at hjælpe, mn det er
igen i år lykkedes at få fornuftige baner at spille på.
Vi har været nødsaget til at få skiftet toilettet i tennishuset.
Vores ene træner og udvalgsmedlem Mick Petersen har desværre meddelt, at han ikke længere er
tilgængelig i 2018 pga. flytning, nyt studie og nyt arbejde. Alle træningshold vil derfor blive trænet
af Stefan Jensen, og træningstiderne er desværre (igen) nødsaget til at bliver rykket til en ny dag. I
sæson 2018 bliver det tirsdag.
I 2018 deltager vi igen i Tennissportens Dag den 5. maj. Tennisbanerne vil blive renoveret i løbet af
marts og sæsonens træning starter op den 17. april.”
Der blev fra generalforsamlingen stillet forslag om at benytte de ældste børn som hjælpetrænere til
de mindste spillere. Stefan oplyste, at han havde vendt forslaget med de ældste spillere, men at
ingen havde udvist interesse for det. Han vil dog forsøge at spørge igen.

Badminton:
Henrik Skovsgaard aflagde beretning for badminton.
”Badmintonafdelingen er i gang med en udmærket sæson 2017/2018. Vi har baner mandag og
onsdag delt op i egentlig træning og baner til udlejning. God belægning begge dage, men der er
ledige baner. Vi har knap 40 badmintonspillere som lejer baner, 12 motionister, 8 veteraner, knap
30 børn så i alt 86, som er 15-20 mindre end sidste år. Det er primært ungdom om onsdagen der
mangler 10-15 børn i forhold til sidste år. Det er sket samtidig med vi har fået en dyrere træner, så
det er også første gang i lang tid badminton faktisk gav underskud.
Vi har været nødsaget til at lukke ned for miniton for de helt små og seniortræning for de ældre.
Det er forsøgt opstartet de sidste par år, men ikke lykkedes at skabe tilslutning. Det er svært at
bryde vaner, og det er svært at få folk med på noget nyt.
Vi har i år hyret en erfaren træner til de unge, Eril Kolmos, der har trænet flere landshold og senest
været træner på Hjemly Idrætsefterskole. En kapacitet – uden tvivl og han gør det godt, men han
har meldt ud at han ikke fortsætter. Det betyder selvsagt at vi skal ud at finde en ny træner igen til
næste sæson.
Mandag har vi en time hvor vi deler hallen med gymnastik. En rigtig god måde at dele udgifterne
på og udnytte hallen. Her er der 11 af de ældste unge, og de får en god gang badmintontræning.
Der er mig der træner dem, men jeg er relativt ofte ud at rejse, men de unge hygger sig og er gode
til at ”selvtræne” når jeg er væk. De har accepteret det er vilkårene.
Af arrangementer har vi haft vores årlige tilbagevendende ”godnatbadminton” den 26. januar. 16
børn deltog. Desværre var der kun Kirsten og jeg til at stå for det, da ingen forældre valgte at
overnatte. Der var dog godt med forældre-kage! Vi havde en dejlig aften/nat, ingen problemer
overhovedet – dejlige børn der bare vil hygge og spille badminton. En fornøjelse at være en del af,
og nogle af de ældste er nu der hvor de kan hjælpe lidt til.
Udvalget består fortsat af Henrik og Kirsten.”
Fodbold:
Michael Andersen aflagde beretning for fodbold.
RIF fodbold har følgende hold: U6, U7, U8, U9, U11, senior og Old-boys.
Old Boys-holdet træner ikke, men arrangerer selv kampe.
Trænerstaben er rimelig kontinuerlig.
Der har været et underskud i 2017.
I vintersæsonen har der været indendørs træning. U11 har haft fælles indendørstræning med OKS.
Bestyrelsen består kun af 2-3 udvalgsmedlemmer, hvilket er lige i underkanten.
Håndbold:
Ole Nielsen aflagde beretning for håndbold.
”U6/U8 holdet har haft god søgning i år, vi mangler træner til næste sæson.
U10 Sanni og Julie har gjort et flot stykke arbejde og der er både et drenge- og pige hold.
U12 pige har 1 hold. Dorte og Katrine gør det godt. Næste sæson er der måske både et drenge- og
pigehold.

U14 pige holdet er nyt i denne sæson og har klaret sig fint med deres 2 trænere, Sara og Mathilde
fra Dame senior. Som det ser ud nu er der 2 hold til næste sæson.
U-18 pige HF Midtfyn hold fælleskab med SNIF, Nr. Lyndelse og Risøhøj og de spiller nu i Arækken. Fra RIF er der 3 spillere på holdet og vi har en forhåbning om at vi til næste sæson har 5-6
spillere på holdet, med mulighed for både en træningsaften og hjemmebane i Rolfhallen.
Herre Senior har det desværre ikke være muligt at bibeholde.
Dame senior har haft en godkendt sæson som startede i Serie 1 og nu er de i Kval. til Fynsserien.
Som et nyt initiativ, er der startet et dame serie 4 hold op som træner med om torsdagen.
Henrik og Klaus været et stort aktiv for håndboldafdelingen men de stopper med udgangen af denne
sæson. Jagten på en ny træner er i gang og vi har forhåbentlig en ny på plads inden længe
I udvalget er der 4 medlemmer der stopper med udgangen af sæsonen og vi har siden sommerferien
arbejdet på at finde nye medlemmer. Tilbage i udvalget er Pernille Jacobsen fra Dame senior.
Pt. har vi fundet 3 nye medlemmer og har et par andre navne som vi er ved at snakke med så vi er
forholdsvis fortrøstningsfulde. Vi mener det vigtigt at udvalget hovedsageligt består af forældre til
vores ungdomsspillere da det er engagementet i ens barn der skal drive udvalget.
Dame senior har taget del i både Heartland Festivalen på Egeskov og i særdeleshed omkring salget
af Juletræer ved Brugsen omkring Julen 2017.”
Gymnastik:
Iben Bech aflagde beretning for gymnastik.
”Gymnastikafdelingens ordinære sæson 2016/2017 blev i foråret afsluttet med forårsafslutning for
børneholdene i Rolfhallen. Vi havde en fin afslutning, hvor børnene viste hvad vinterens timer i
gymnastiksalen havde lært dem. Som en lille krølle på den faste tradition havde vi inviteret det
lokale band ”Caper Clowns” til at live i forbindelse med arrangementet. Deres dejlige, farverige
og glade musik var et skønt indslag på en formiddag i Rolfhallen, hvor det ellers er gymnastikken,
der er i fokus. Vi ønsker at vise, at vi er rigtig mange, der holder af gymnastikken, og som er med til
at fastholde smilet, og forenings ånden, i afdelingen!
Som vanligt blev dette understreget af brugen af RIF’s faner i forbindelse med arrangementet.
Som i de forudgående år valgte foreningens Zumba hold at fortsætte undervisningen indtil juni
måned med SommerZumba til stor fornøjelse for deltagerne.
I sommerpausen påtog gymnastikudvalget sig at bemandede is- og slikboden under RIF’s
sommerfest.
Det er den store hjælp fra både nuværende samt tidligere gymnaster, og i øvrigt fra de som blot
havde lyst til at give en hånd med, der gør at det år efter år kan lykkes at få tingene til at fungere så
fint. Tak for det!
Gymnastikkens sommerpause er arbejds- og planlægnings tid for gymnastikudvalget. Efter at
gymnastikken i 2016 flyttede alle aktiviteter fra Rolfsted Skoles gymnastiksal til Rolfhallens

Selskabslokaler føler vi os nu veltilpasset i de nye omgivelser. I samarbejde med instruktørerne har
vi forsøgt at udnytte pladsen i redskabsrummet på den bedst mulige måde, således at alt er nemt
tilgængeligt i hverdagen.
I september måned kunne vi udbyde følgende 9 hold:
Fræs for rollinger 2 – 4 år

Zumba Fitness

Krudtuglerne 4 – 6 år

Zumba Gold

Turbo kids 0. – 3. klasse

Pilates

Team Up – drenge og piger 3. – 7. klasse

Vedligeholdende træning for hele kroppen

Sweet and Sweaty
Kort status fra holdene:
Fræs for rollinger: er fortsat et hold hvor forældrene spiller en stor rolle, og sammenholdet
imellem barn og voksen er i fokus. Igen i år deltager en gruppe at aktive børn og voksne, der nyder
tiden i gymnastiksalen.
Krudtuglerne: er uden tvivl den rette betegnelse for børnene på dette hold. Som spirende skolebørn
kan det være svært at være uden mor/far, instruktørerne fortæller at alle vokser med opgaven, og
viser at der gemmer sig skønne gymnaster inden i krudtuglerne.
Turbo kids: er holdet hvor piger og drenge giver den gas, og for alvor udfordres af de mere og
mere svære motoriske øvelser. Der er dejlige svedige røde kinder at spore hos de glade gymnaster
på dette hold.
Team Up: er holdet er for de lidt større børn, der ønsker at blive udfordret både rytmisk og
springmæssigt. Der har i år været en rigtig flot tilslutning til holdet, og alle bliver svedige med smil
og latter, og ikke mindst en rigtig stor portion gå på mod.
Sweet and Sweaty: var holdet, hvor deltagerne via god solid grundtræning kombineret med
aspekter af det bedste fra gymnastikkens træningsmetoder kunne træne alle musketgrupper.
Desværre var der ikke tilstrækkelig tilslutning til holdet. Derfor blev holdet afsluttet ved
efterårsferien.
Zumba Fitness: er fortsat holdet, hvor musikken pumper, hvor kinderne bliver røde, og sveden
springer i gymnastiksalen. Rigtig mange nyder denne ugentlige time, hvor bevægeapparatet for
alvor bliver sat på prøve til de skønne rytmer, og massevis at smil og latter.
Zumba Gold: er et nyt tilbud om at give den gas til Zumba musik, men her foregår det i et mere
roligt tempo, og til mere enkle koreografier. Deltagerne fortæller, at det er knap så belastende for
knæ og hofter, men trods det er der sved på panden til stor glæde for alle!
Pilates: er holdet der foregår i mere rolige og intime rammer. Gymnasterne har ro til fordybelse,
og kroppen bliver styrket, så den kan imødekomme hverdagens udfordringer.

Vedligeholdende træning for hele kroppen: gymnasterne udsættes for mange forskellige typer af
gymnastik, men alle springer med på legen, og gør hvad de kan. Det forlyder at der findes helt
uudforskede muskelgrupper hos gymnasterne på dette hold.
RIF Gymnastik har i sæsonen 2017/2018 et samlet deltagerantal på 122 personer
Holdet Team Up har igen i år valgt at dele træningstid i Rolfhallen med Badminton. Det er vores
oplevelse at det skaber et frugtbart fællesskab for de to sportsgrene at se hinanden i aktion. Vi vil
derfor gerne anbefale denne konstruktion.
For at sikre at kvaliteten i undervisningen er tidssvarende og kompetent, så blev alle instruktører i
afdelingen i indeværende sæson tilbud DGI kurser, der kunne sikre deres kompetencer indenfor
gymnastikken. En stor del af vore instruktører valgte at benytte sig af kursus tilbuddene, og vi ved,
at det har givet god inspiration til vinterens mange timers undervisning i gymnastiksalen.
For at alle hold kan fungere som de gør, så gør vores instruktørteam et kæmpe stykke arbejde for at
sammensætte undervisningen, så den tiltaler flest mulig. Fra gymnastikudvalget skal lyde en stor
tak til instruktør-teamet. De yder en meget stor indsat for at give gymnasterne sved på panden, og
motion for krop og sjæl. Det er deres ugentlige arbejde, der giver deltagerne et frugtbart udbytte af
undervisningen. Uden undtagelse yder ALLE en uvurderlig indsats! Det kan være vanskeligt at
takke nok, men det er vores håb at et smil fra enten ung eller gammel giver tilkendegivelse af
tilfredshed.”
Senioridræt:
Bent Søberg aflagde beretning for seniorafdelingen.
”Året 2017 har både sportsligt og socialt været et fint år for senior idræt.
Vi har totalt 106 medlemmer, 86 til mandags idræt, 12 til kroket og 20 til petanque. Det bliver lidt
mere end 106, men nogle dyrker flere sportsgrene.
Økonomisk har vi de sidste 3 år bidraget med ca. 50.000 kroner til RIF, så skulle vi følge DGIs
anbefalinger i deres blad, ville det være en stor fordel at starte en seniorafdeling selv uden om RIF.
Det har vi overhovedet ingen tanker om, og Iben fortæller også, at det er tilskudsreglerne, 25-års
reglen, som den nye kommunalbestyrelse, bl.a. skal tage stilling til.
Vi har i 2018/2019 valgt at hæve kontingentet med 5 %, da hallejen de sidste 4 år er steget med ca.
40 %.
Vi betaler også til hallen når vi har vores spisninger – 4 gange årligt, vores 2 afslutninger samt
vores klubaften.
I alt har vi udover hallejen betalt 6.100 kroner.
Den 25. april 2017 afholdt kroket et meget vellykket stævne med ca. 80 deltagere, de fleste fra
Jylland. Det var med morgenkaffe, frokost samt eftermiddagskaffe. Det gentages i 2018 den 24.
april.
Jeg har læst i avisen, at hallen får et driftstilskud på mellem 40 og 50 tusinde kroner. Og det er mit
håb, at noget af tilskuddet går til nedsættelse af hallejen. Det vil jeg opfordre hovedbestyrelsen til
at følge op på.

Der skal lyde en stor tak til Per for den måde han er på i dagligdagen, men også den gode måde
han motiverede os på da vi skulle flytte fra cafeteriet og herned. Det er ikke det samme som at sidde
i cafeteriet, men det går.
Lad os så glæde os over at motionscentret har fået dejlige lyse lokaler, og jeg er sikker på at I får
flere medlemmer bl.a. fra seniorafdelingen.
Tak for samarbejdet med hovedbestyrelsen. Jeg ved godt at I ikke kan komme med til vores
udvalgsmøder da de foregår om dagen, men så sender vi da referat og budget til jer.
Der skal også lyde en tak til mit eget udvalg og ægtefæller for godt samarbejde. Vi er nok lidt
anderledes da vi altid har ægtefæller med til møderne og når der skal laves noget praktisk.”

4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse
Ulla Kronblad fremlagde regnskabet for 2017.
Regnskabet ser skidt ud i forhold til tidligere år. Der er blevet lavet om i forhold til tidligere år, idet
alle udgifter bliver forsøgt samlet på det ”korrekte” år. Der er dog fortsat efterslæb fra 2016 med
omkostninger som først er blevet faktureret i 2017.
Der blev spurgt ind til udgifter i forbindelse med togmessen 2016. Ulla redegjorde for, at det
formentlig var en regning fra SuperBrugsen som først er kommet i 2017.
Der blev spurgt ind til hvorfor juletræssalget skal stå under håndbold når der også er medlemmer fra
andre idrætsgrene som hjælper lidt til. Skal det fremadrettet deles op imellem afdelingerne, fx at
overskud fra Heartland skal stå under badminton? Vil det hjælpe på fællesskabsfølelsen?
Louise redegjorde for, at det oprindeligt var et ønske om at skaffe mere overskud til håndbold (for
at dække det store underskud i forbindelse med herreseniorhold) der gjorde at det var håndbold der
blev spurgt om opgaven med juletræssalget.
Det kunne være et ønske fra hovedbestyrelsen, at flere opgaver blev delt ud i de forskellige
afdelinger. Udgiften til indkøb af pølsevogn er sat under administrationen, idet alle afdelinger kan
bruge denne vogn.
Ernst tilkendegav, at Kirsten har lagt et stort stykke arbejde i forbindelse med Heartland Festivalen,
så måske var det rimeligt nok at denne indtægt blev ført under badminton.
Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Hovedbestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes § 15: Hovedbestyrelsen,
Ændring i antal af medlemmer i hovedbestyrelse.
Der er ønske om at ændre teksten i vedtægterne til følgende ordlyd:
§15: Hovedbestyrelsen; Hovedbestyrelsen består af 4-6 medlemmer som vælges på
generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med
formand, næstformand, kasserer, sekretær.
Louise Godskesen redegjorde for begrundelsen for ændringsforslaget. Det er et ønske fra
hovedbestyrelsen med mere fleksibilitet i bestyrelsen.
¼ af foreningens medlemmer skal være til stede for at beslutningsdygtige.

Der var ingen der stemte imod forslaget, men da ¼ af foreningens medlemmer ikke var tilstede blev
generalforsamlingen afbrudt og afventer ekstraordinær generalforsamling der afholdes umiddelbart
i forlængelse af den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. februar 2018
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Sten Lindegård som dirigent. Sten Lindegård blev valgt.
Bestyrelsen foreslår Lykke Holtze som referent. Lykke Holtze blev valgt.
Den ekstraordinære generalforsamling blev erklæret for lovlig indkaldt, idet denne var varslet i
Midtfyns Posten den 30. januar 2018.

2. Vedtægtsændring
Vedtægt § 15: Hovedbestyrelsen
Forslag til ændring i antal af medlemmer i hovedbestyrelsen.
Der er ønske om at ændre teksten i vedtægterne til følgende ordlyd:
§15: Hovedbestyrelsen; Hovedbestyrelsen består af 4-6 medlemmer som vælges på
generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med
formand, næstformand, kasserer, sekretær.
Idet det er en ekstraordinær generalforsamling kræver vedtægterne at ¾ af de fremmødte stemmer
for.
Der var ingen der stemte imod forslaget.
Vedtægtsændringerne blev godkendt.

3. Valg til hovedbestyrelsen
På valg: Louise Godskesen – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Thomas Hofstedt Nielsen og Steffen Christensen. Begge blev valgt ind.

4. Valg af to suppleanter til hovedbestyrelsen
På valg:
Ernst Jørgensen – modtager ikke genvalg
Sanni Lindegård – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Peder Veje og Lotte Bagge. Begge blev valgt ind.
Peder Veje som 1. suppleant.
Lotte Bagge som 2. suppleant.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor på valg: Gunnar Knudsen
Revisorsuppleant på valg: Henrik Skovsgaard
Bestyrelsen oplyser, at Gunnar Knudsen modtager genvalg. Han blev valgt ind.
Henrik Skovsgaard modtager genvalg og blev valgt ind.

Jens Pedersen er fortsat revisorsuppleant og er på valg i 2019.

6. Eventuelt
Bent Søberg takkede Louise Godskesen for hendes tid i RIF.
Ernst Jørgensen takkede Louise for hendes arbejdsindsats og hele hovedbestyrelsens store arbejde.
Ernst fremlagde kort den nye plan for sommerfesten 2018 og håbede at mange ville bakke op om
det nye koncept og inviterede alle til at deltage i møde den 7. marts – også meget gerne ”nye” folk.
Thomas Hofstedt Nielsen opfordrede afdelingerne til at stille med medlemmer og ”aktivt liv” i
hallen den 6. april når Rolfhallen afholder 50-års jubilæum.
Kirsten Hansen oplyste, at Heartland Festival vil gerne have at folk arbejder 20 timer pr. person –
Kirsten har fået det forhandlet ned til 15 timer pr. mand. Alle timer bliver aflønnet (40 kroner pr.
time), men der skal arbejdes 15 timer for at optjene gratis armbånd. 28. 29. 30. maj og de 3 første
dage efter festivalen. Der vil være tale om forefaldende arbejde.
Louise Godskesen oplyste, at hun har læst i vedtægterne fra RIF, at de er fra 11. september 1970.
Det skal undersøges hvornår RIF har 50-års jubilæum.
Camilla Hansen og resten af hovedbestyrelsen takkede Louise Godskesen for hendes store indsats i
RIF.
Louise Godskesen takkede for hendes tid i hovedbestyrelsen.

