
              

 

 

Referat af Ordinært generalforsamling  
 
Onsdag den 30. Marts 2022  
Industrivej 46, 4000 Roskilde  
 

Referat  
 

1) Valg af dirigent og referent  
Tonny Jensen blev valgt som dirigent  
- Generelforsamlingen var rettidigt indkaldt.  
Peter Sørensen blev valgt som referent  
 

2) Bestyrelsens årsberetning v/Formand Pia Skovborg 
 
Sidste GF var 3.6 2021 og da var det 17 måneder der skulle berettes om.  
I dag er det “blot” 10 måneder - men 10 måneder hvor vi rent faktisk har 
været her i RAK.  
Vi har stået sammen om ekstra rengøring og fyldt en masse røde flasker 
m sprit  
Tjekket coronapas  
Holdt afstand og fået taget en fandens masse covid-test  
I har alle været utrolig positive og gode til de mange omstillinger som 
coronaen har udfordret os med. 
Vi har afholdt RSM 2021 og det var det allerbedste at se hvordan alle 

hjalp til som frivillige uanset hvilken sport de dyrkede     
RSM var så stor succes at vi holder nr 8 den 27.8 i år. 
URAK stod knivskarpt i sommers og gør det snart igen. ( intro + 8 
yderligere WS i stærkmand er planlagt over de næste måneder)  



Vi afholdte sjællandsmesterskab i klassisk og udstyrs styrkeløft. Dette 

med cafe i URAK og publikum/atleter inde incl corona restriktioner            

Workshop x 1 i 🏋🏻    M Tero og et klubstævne i 🏋🏻     M Peter N som 
dommer. Der blev lavet nogle flotte personlige rekorder.  
I som atleter havde også en travl sommer og 10 stillede op til RSM + 6 til 

SM styrkeløft og 10 til DM styrkeløft + 🏋🏻    5 til begynderstævne og 2 
til ladys Open og 1 DM senior.  
Næsten direkte efter så havde vi åbenthus med vores nye sportsgren 
“armwrestling” og hurtigt fik vi dannet et godt lille team. Der blev 
etableret fællestræning x 2 ugentlig og der har været en erfaren atlet på 
næsten hver gang.  
Armwrestlerne kastede sig ud i det og 5 tog til DM i Vanløse - hvor det gik 
glimrende og Tobias vandt sørme DM på højre arm.  
I oktober var det så kæmpe græskar dag i Tivoli og 11 drog afsted. 
Erfaringen sagde at de græskar kan være virkelig tunge. 
Styrkeløft TSK tog 7 afsted og alle har lavet virkelig fine præstationer. 
Bilyk snuppede NM og havde også et rigtig godt stævne.  
Årets legatmodtager blev Marc P og Sebine fik årets kammerat.  
Ingen RAK cup til nytår pga corona - så den kom først i februar MEN vi 
nåede da lige en juletamtam i RAK først.  
Grundet det høje smittetal så var aktiviteten lidt begrænset i december 
men på FB og Instagram havde vi lavet julekalender for første gang.  
RAK cup 19.2 m publikum, smukke løft og toast + kage…rigtig RAK style. 
Det blev en skøn dag og der var mange debutanter. Klubmester i strict 
curl blev Regin med 65 kg - rekorden har Joakim stadig.  

PR klokken har vi sørme anskaffet os     
Tak for en masse gode stunder og energi - for alle de frivillige kræfter som 
gør det muligt at vi har så mange aktiviteter.  
Til alle jer som igen og igen laver introhold, fællestræninger, tager imod 
nye medlemmer og iøvrigt får klubben til at være så inkluderende som 
den er.  
Jeg er så glad for ikke at skulle skrive flere trælse opslag om sprit, afstand, 

test og snot          



Tak for tiden siden sidste GF . 
Tiden som ligger foran os bliver helt sikkert lige så sjov og spændende.  
 
Pia/bestyrelsen. 
 

3)  Forelæggelse af årsregnskab 2021 
Årsregnskabet blev grundig gennemgået af Simon D. 
Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.  
 

4) Forelæggelse af årsbudget 2022  
Budgettet blev fremlagt og der er taget højde for fortsat høje 
rengøringsudgifter, indkøb af nye skiver m.m i år og sat penge til side mhp 
at kunne købe nye håndvægte i 2023. Der aftaltes at købet tages op igen 
på næste GF.  
Flaskepenge er udgået af budget og kommunens tilskud er desværre 
faldet.  
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.  
 

5) Fastsættelse af kontingent  
Der drøftes behovet for at stige i kontingent pga. de forventede 
højere udgifter i el og varme samt fortsat høje rengøringsudgifter.  
 

          Kontingent ændres til u/25 år = 500kr kvartalsvis  
         +25 år = 600kr kvartalsvis ** kun senior stiger 
         +67 år = 950kr årligt  
 
Generalforsamlingen godkendte stigningen med  
16 stemte for – 1 imod og 2 stemte ikke. 
 

6) Der var ingen indkomne forslag og bestyrelsen havde heller ikke 
fremlagt nogen.  

 
7) Valg af bestyrelse:  



Formand er på valg. 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter skal 
vælges, og der skal konstitueres en sekretær. 
Rasmus Bugge Ottesen + Christian Remie Jensen fortsætter (er ikke 
på valg). 
 
 
Formand Pia Skovborg genvælges – dog kun til GF 2023. Dette er 
med tilladelse fra GF og bestyrelsen.  
Peter Sørensen konstitueres som sekretær  
Marcus Betak vælges til bestyrelsen og Jimmi Værnskjold fratræder, 
da han ikke ønsker genvalg.  

          Suppleant 1. Christian Holst  
          Suppleant 2.  Morten L. Jensen  
 
 
Nye bestyrelse:  
Formand Pia Skovborg indtil 2023  
Sekretær Peter Sørensen 
Kasserer Simon Amare Daugaard 
Bestyrelsesmedlem Christian Remie Jensen + Rasmus Bugge Ottesen + 
Marcus Herskind Betak.  
Suppleant 1 - Morten Lüthje Jensen 
Suppleant 2 - Christian Holst  
 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant  
 Joakim Jørgensen + Fouadi S. J. Bagi genopstiller og godkendes af 
forsamlingen.  

 
9) Evt.  

 
1) Rasmus Fleinert spørger til opdatering af badet og klubben i øvrigt.  
Alle bakker op og der er behov for en arbejdsdag.  
 



Bestyrelsen arr. en arbejdsdag, hvor klubben gøres ren, badeværelset 
både repareres og gøres rent + klubben strammes op på oprydning, faste 
pladser til alt og udnyttelse af arealet.  
Bestyrelsen drøfter dette på førstkommende møde. 
 
2) Pia Skovborg spørger til, hvordan vi fremover skal sikre betaling af 
gæster, synlighed og struktur for aktiviteter og nye medlemmer i 
klubben?  
Der er fortsat rigtig mange som skal rykkes for gæstebetaling og en del 
glemmer at anvende bookingen.  
 
Vi enes om at Booking FORTSÆTTER og ALLE skal huske at anvende dette.  
Incl - HUSK at betale for dine gæster.   
(Bestyrelsen ser på regler vedr. rammerne herom til næste 
bestyrelsesmøde.)  
 
3) Aktiviteter for sommer /efterår arbejder Bestyrelsen videre med.  
Der kom massere af fine forslag fra forsamlingen ex: RAK stævne i 
armwrestling, sommerfest, foredrag og undervisning bl.a. fra DSF med 
udstyr, workshops fra bl.a. Marc & Marc samt Joakim J.  
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.50 i god ro og orden.  
 
 
Dirigent                                 Referent  
Tonny Jensen                       Peter Sørensen  
 
______________                ________________ 


