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 Side 1 

 

Den første generalforsamling for den nye forening, hvis foreningens primære mål er, at samle midler til støtte 
for Rugby sporten i Roskilde og omegn.  
 
Til generel information er foreningen retmæssigt anmeldt, og bisidder de relevante formalia som præsenteret 
i Bilag A.  
 
Dagsorden jf. vedtægterne. 
 
1) Valg af dirigent og stemmetællere 

Jens Post blev valgt som dirigent, stemmetæller og referat. 
 

2) Fastlæggelse af antal stemmeberettigede 
Der var 4 stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 

3) Bestyrelsen beretning 
Indledningsvis skal det gentages at RRK ikke er en organisation opstået pga. af en utilfredshed med 
Vor Frue IF. RRK er opstået ud fra ønsket om at udvikle sporten i højere grad, og dette kan kræve 
nogle andre rammer og vilkår end dem som Vor Frue IF kan tilbyde.  
 
Overordnet kan man sige at Vor Frue IF tager sig af det sportslige, mens RRK tager sig finansiering, 
planlægning, udvikling og afholdelse. En anden måde at sige det samme på, er ved at sige at en 
træner ’blot’ skal tage sig af træningen, mens RRK tager sig af det praktiske vedr. f.eks. et B&U stævne.  
 
Siden starten på RRK den 26. marts har bestyrelsen kun afholdt møder via email, hvilket er ok. Frem til 

denne generalforsamling, har fokus været på en række forhold: 

 

1) Revurdering af organisationen 

2) Udarbejdelse af vedtægtsændring, hvor begynderfejlene skal rettes til 

3) Rekruttering af medlemmer til RRK 

4) Indledende planlægning af 2020 planerne 

5) Sikring af et økonomisk grundlag  

 

Pkt. 1: Af hensyn til den demokratiske forståelse ønskes alle 3 bestyrelsesposter genbesat, således at 
flere får muligheden for at tilbyde sin arbejdskraft. 
 
Pkt. 2: En ny klub laver begynderfejl, og en række af disse ønskes ændret ved hjælp af ændrede 

vedtægter.  

 

Pkt. 3: Opbakningen til RRK har været over al forventning med hele 18 medlemmer, og en stor tak til 

alle som bakker udviklingen op.  

 

Pkt. 4: Rugby er en nichesport hvor det går op og ad. Selvom antallet af medlemmer af rugby spillere i 

Vor Frue IF ikke er RRK’s direkte ansvar, så er det primært dette tal som RRK ønsker at påvirke i 

positiv retning.  

 

B&U: Opretholder status que mht. antal medlemmer. Opgaven er at sikre at så mange som muligt 

forbliver aktive i sporten når de bliver ældre 

 

Herrer: Udfordrende sæson pga. af dels fraflytning til København, dels en beskeden rekruttering. 

Dog skal det nævnes at den Sydafrikanske påvirkning i 2019 er ret massiv, og det har været 

med til at holde afdelingen motiveret.  

 

Kvinder: Selvom det går langsomt, så har der aldrig været flere aktive kvindelige spillere i Vor Frue IF. 

Den første har den 5. oktober deltaget i DM 7s hvor Mille spillede for CSR 

 

Ovenstående, samt rugbys kommende 10 års jubilæum, er udgangspunktet for 2020 planerne. 
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Pkt. 5: Et hovedformål har været at skaffe midler til i første omgang 2020 planerne, og som regnskabet 

vil vise så er det vist gået meget godt.  

 

Afsluttende er det bare igen at sige tak for opbakningen – uden denne havde motivationen været noget 

mindre. 

 

4) Det reviderede regnskab fremlægges 
Årets resultat blev på 25.889,36 som kun kan betegnes som meget tilfredsstillende. Overskuddet er 
opnået pga. kontingenter, tilskud samt afholdelse af diverse aktiviteter. Efter en kort gennemgang af 
regnskabet besvarede diverse spørgsmål. 
 

5) Præsentation af planerne for det kommende år 

Tiltag Ansvarlig Kommentar Budget 

Hjemmeside og FB Anders Adolph Roskilderugby.dk er købt 5.000 

PR materiale Peter Borberg Fokus på  børn og deres forældre 5.000 

B&U stævne(r) Kim Jensen Vi byder gerne ind på et stævne Indtægt 

Kvinde stævne TBA 
Med et stævne ønsker vi at højne 
synligheden af kvinderugby i Roskilde 
området 

Indtægt 

Herretur Kenneth Nielsen Evt. 7s i Kiel eller Amsterdam 5.000 

Rock’n Roll Banko Kenneth Nielsen Afholdes den 22. maj 2020 Indtægt 

Festival Kenneth Nielsen 
RRK er ved at blive oprettet som forening 
hos Festivalen. Opgave er p.t. ukendt.  

Indtægt 

DHL Craig Herrmann 
En oplagt mulighed for vores udenlandske 
spillere for at opleve noget unikt 

1.500 

Gallafest TBA 
Der skal være en god fejring af de første 
10 år med rugby 

5.000 

Berlintur Jens Post  3.000 

UK tur 
Jackie & Mark 
Watkins 

Hvis u/16 bliver DK mestre i 2020, får 
u/16 spillerne en gratis tur. Hvis 
mesterskabet ikke opnås, bliver det en tur 
hvor der ydes tilskud til ungdomsspillerne 

10.000 

 
Ovenstående liste kan naturligvis ændres. Ligeledes skal det fremhæves at listen heller ikke overtager 
alle opgaver fra Vor Frue IF. F.eks. kræver skolerugby trænere og dem har RRK p.t. ingen af. RRK kan 
i forbindelse med skolerugby påskønne indsatsen og dermed holde ressourcerne motiveret.  
 
Stor tak til dem som valgte at sætte deres navn på som ansvarlige for et tiltag. Uden denne indsats vil 
rugby i Roskilde og omegn forblive ’uopdyrket’. Som ansvarlig har man ansvaret for at tiltaget bliver 
gennemført. Selve gennemførelsen foretages sammen med andre, og nogle af disse ressourcer er listet 
i Bilag B.  
 

6) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til eventuelle vedtægtsændringer 
Eftersom forslagene til vedtægtsændringer ikke kun nå at blive behandlet, indkaldes der til en 
ekstraordinær generalforsamling til afholdelse efter uge 42 
 

7) Valg af formand og bestyrelsesmedlem på lige år, samt kasserer på ulige år 
Formand:   Peter Borbjerg Jensen (frem til 2020) 
Bestyrelsesmedlem:  Kim Vilsted  (frem til 2020) 
Kasserer:   Kenneth Nielsen (frem til 2021) 

 
8) Eventuelt 

En løs snak blandt de fremmødte om mulige tiltag for, at tiltrække medlemmer. Foreløbig er et trænings 
forløb med 8. klasse på Klostermark Skolen er ved, at blive aftalt med kommunen og skolen til afholdes 
april 2020 
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Bilag A 
 

 Nummer Kommentar 

CVR nr. 40305297 Frivillig forening uden ansatte 

Foreningsnummer hos Roskilde 
kommune 

11185 Forudsætningen for at kunne booke 
haller og baner 

Bank konto 9570-0012798512 Konto hos Danske Bank 

Mobilepay nummer 738585  

 
Når hjemmesiden roskilderugby.dk er færdig, bliver vedtægter formalia og referater placeret på 
hjemmesiden.  
 
Bilag B 
 

Tiltagsområde Ressource 

Hjemmeside, FB & PR 

 Iben Holmes vil gerne mod beskeden betaling lave plakater 
m.m. Se http://illixdesign.com/index.html 

 Jamie ?? kan hjælpe logoer m.m. i stil med Roskile Valkyries 
 Michael Klingenberg laver RoskildeRugby.dk dog med det 

formål at vi selv kan vedligeholde den & brygmester 

Stævner 

 Nanett, læge 
 Susanne, førstehjælp 
 Claus Rasmussen, Roskilde Grej 
 Niels, Grillmester 

Roskilde kommune 

 Søren Larsen, Darup Idrætscenter 
 Camilla Mortensen, grønne arealer 
 Mads Flintegaard, Kultur & Idræt 
 Nicolas Sørensen , Idrætskonsulent 

Festival 
 Heidi Hansen, foreningskontakt 
 Henrik Bondo, divisionschef 

Andet 
 Benjamin Simmonds, tidligere Roskilde spiller og nuværende 

studerende / professional i Cardiff 
 Musicon Microbryggeri, sponsor, event- og mødeafholdelse  

 


