Generalforsamling i Rolfsted Idrætsforening
Onsdag den 20. februar 2019 Kl. 19.00 i Rolfhallens selskabslokale
Velkomst v. formand Thomas H. Nielsen:
1) Valg af dirigent og referent
a. Sten Lindegård – dirigent
b. Steffen Christensen – referent
Der berettes at generalforsamling, er lovligt indkaldt, v. Midtfyns posten.
2) Formandens beretning for det forløbne år
TH. beretter om 2018, begivenhedsrigt år:
Nyt motionscenter med kræfter fra motion afd. RIF er nu samlet under ét tag, positiv! April mdr.
Rolfhallens 50års jubilæum, hans Stavnsager besøger Rolfhallen -RIF giver billede.
Sponsor arbejde møde med…. oktober sponsor møde med flere interesserede sponsorer, OK samarbejde – ROS
Louise/Henrik(udvalg), samarbejde med Ferritslev brugs – her ny egnsvin. Godt solgt.
Sommerfest: Nye rammer, der blev sat udvalg til at arbejde med dette.
TD Løb, nyt tiltag med mange løbere 250 – RIF løb.
Body Bike, måtte lukke oktober pga. mgl. Deltagere. Udstyr solgt lokaler tømt.
RIF Familie idræt, nyt tiltag for hele familien ca. 80-90 deltagere.
RIF Løb, har set dagens lys – første tur lør. D. 23/2 ifb. Familieidræt.
RIF - automat, lang proces sponsoreret delvis af rolfsted transformer forening, skal igangsættes er ankommet.
RIF gym – Flot opvisning, RIF juletræ-salg, RIF - julefrokost – mgl. deltagere.
RIF 2019 - #jegerrif fokus på de frivillige og at der er godt at være RIF´er.
3) Afdelingernes beretning
a. Badminton, Henrik – god sæson 18/19 rimelig dækning 100 medlemmer, nyt mandag familie
badminton. Ny-tilflytter er kommet til badminton. Ungdom ny træner – Nicoline Skovsgård, sammen
med Emil/Henrik. ”Glad i låget” af træning med ungdom – Stævner i forår 2019. Familie idrætten har
3 familier hoppet på badminton. Godnat idræt 62 deltagere 2 år – 70 år god stemning, god aften –
med idræt til kl. 5-6. udvalg fortsat Henrik/Kirsten.
b. Familie idræt 32 familier langt over forventning – succes, Henrik fortæller de udnævner
ambassadører.
c. Sponsor udvalg – Henrik/Louise G. møde med foredrags holder, forsøger nye veje med netværk af
sponsorer i lokalsamfund – der afholdes netværksmøder for sponsorerne der afkaster interne
aftaler, 1. møde 9 firmaer deltog, næste møde 20 marts v. Søren Lykkegård flyveplads. Udvalget
’kræser’ for sponsorerne, samarbejde m. Ferritslev Brugsen/OK. 48 nye kort på OK aftale i år, langt
mere end forventet (20 stk.). Omegns vin med brugsen, 600 flasker solgt, logo af området lavet af
Thomas Lindrose.
d. Gymnastik – Iben, sæson afsluttet med opvisning. Stolt af børnenes opvis. Zumba fortsætter over
sommeren. 150 medlemmer RIF – gym. Juni mdr. vandskade i redskabsrum med ødelagte redskaber
til følge, forsikring dækkede redskaber og nye er indkøbt. September opstart 8 hold, 4/børn
4/voksne. Fræs for rollinger 21 deltager, krudt ugler 28, turbo kids 30, teamup 11, zumb 26, zumba
gold 20, chigong 18. -----Opråb mgl. På instruktører / ledere. Tak til instruktører/udvalg.
e. Motion-Dennis, nye lokaler, investering 400.000kr. tak til udvalg for hjælpen, 230 aktive medlemmer
langt over forventet, lånte penge fra støtten ER betalt tilbage. Antidoping har været på besøg
2gange denne mdr. pga. motion fremgang svar sendes til formanden. Sommerfesten generes ca.

30.000 kr. i motion. Mange timers drift slider på maskiner/lokaler der er indgået aftaler med
rengøring, eksterne firmaer om vedligehold. Kommende tid for motion – de vil mere med motion,
fremdrift i afdeling. Forskellige typer af medlemmer kræver nye tiltag. Dennis beretter at træde
tilbage som formand, da han ikke er drift minded mere projekt interesseret.
Sp. Til udfordringer – hovedsageligt drift idet daglige.
f. Håndbold – Total Nyt udvalg, efterår U10/U11 ikke deltagere, dame senior lukket – mange deltagere
er stoppet og håndbold halter på medlemstal. U14 ny træner udefra.
g. Fodbold – Mangler
h. Tennis – TH. stedfortræder. medlemmer 40 er nedgang. Stefan træner 2018. Mette Møller ny i
udvalg 2019.
i. Senior – idræt, 108 medlemmer. Fælles opvarm derefter hver til sin idræt – gym/motionscenter/etc.
seniorer trækkes til langvejs fra. Fælles hygge, social og spisning i senior idræt, julefrokost samt div.
arrangementer.
j. Løb – SC beretter kort om den ny afd. ’afkast’ af TD-løb, udvalg SC, Naja Timmerman. Første løb træn
lørdag 23/2 for alle i 3 plan begynder/motionist/øvede, medlemmer med til at forme afd. mere
beretning næste år, først startet nu.
k. HartLand festival, 8800kr. tjent i 2018 / 2019 flere poster der kan tjenes 18.000kr. dagene op til kr.
himmelfart. 3 x 5 timer giver armbånd og penge til RIF – tider ligger på RIF hjemmeside.
4) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
a. Sp. Til sponsor kr. havner de i den givne afd. – Ulla svarer det gør det hvis sponsorat er henvist dertil.
b. Sp. Til udform af regnskab, har afd. eget regnskab? Ulla står for alle afd. regnskab – i vedtægter står
afd. skal have kasserer.
c. Sp. Til investering – skal den forbi HB, sv. Større udgift skal forbi HB.
d. Berettes om overskud i sæson 2018.
e. Budget 2019, mærkes af bedre kommunaltilskud.
f. Hallen beretter fald i tilskud til hallen i 2020 -mulige halleje stigning.
5) Behandling af indkomne forslag
a. Forslag HartLand er blevet vendt.
6) Valg af hovedbestyrelsen
a. Formand Thomas H. Nielsen
b. Næstformand Camilla Hansen genvalgt
c. Kassere Ulla Kronblad genvalgt
d. Sekretær Steffen Christensen
-Johnny Hansen trækker sig
7) Valg af to suppleanter til hovedbestyrelsen
a. Lotte Bagge 1.st suppleant blev valgt
b. 2. suppleant mangler – generalforsamlingen beslutter HB, finder medlem.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Revision – Jens Pedersen / Gunnar Knudsen blev valgt.
9) Eventuelt
Håndbold: har bestilt dragter v. Sport Direct – Klage til Sport Direct mangler svar dårligt samarbejde, ønsker ny
leverandør!! Utilfredshed. HB – beretter ideen er blevet vendt, nuværende 3 årig aftale, muligvis misvedligeholdt,
undersøge ny leverandør.
Mogens instruktør fra motionscenter – glad for at komme i centret og kunne tænke sig mere plads evt. i gl. spinning
lokale? HB – Lokale er efterspurgt fra flere afd. mangler lokale til den sociale samvær? Mere initiativ til sociale
arrangementer.
Løbebånd skal udskiftes i motion.

Conventus – Kommer ultimo marts 2019. Erstatter ’halbooking’.
Udvalg skal være klar til nyt system, afd. holdes i hånden af Iben, SC, DGI -konsulent.
Nyt sommerfestudvalg – første møde uge 9 (hertil bedes om hjælp).

