
Referat stiftende generalforsamling Roar Atletik den 02. oktober 2012 
Sted: Møllehusvej 113, 4000 Roskilde 
Start 19.00 - Slut 22.30 
 
Agenda :  

 Velkomst v/Jesper Eriksen 

 Godkendelse af klubbens nye vedtægter 

 Valg af formand og bestyrelse 

 Fastlæggelse og godkendelse af kontingent 

 Evt.  
 
Jesper bød de 23 fremmødte deltagere velkommen, hvorefter der blev serveret en let aftensmad samt 
kaffe og kage 
 
Der blev som indledning debatteret om, hvad der skulle være den nye klubs særpræg i forhold til fx IK 
Hellas Roskilde, således at deltagerne bedre kunne forholde sig til Roar atletik. 
Hovedbudskaberne var specielt omkring fokusering på bane atletik, engagement, involvering og høj kvalitet 
i træningen og trænerkompetencer.   
 
Det udsendte udkast til klubbens vedtægter blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. 
 
Valg af bestyrelse blev til næstkommende ordinær generalforsamling 1 kvartal 2013: 
 
Formand :  

 Jesper Breum Eriksen, Roskilde 
Bestyrelsesmedlemmer: 

 Cecilie E. Hansen, Frederik Langebeck, Peter Björnvad og Christian Okkels 

 
Suppleanter: 

 Anders Hansen og Christina Björnvad 
 
 

Kontingent blev vedtaget: 
 Der betales kontingent  ½ årligt – forudbetalt for  

o Sommerperiode 01. april til 31. september 
o Vinterperiode 01. oktober til 31. marts  

 

 Aktivt medlemskab ældre end 14 år : 600 kr (1200 pr. år) 

 Aktivt medlemskab yngre end 14 år : 400 kr (800 pr. år) 

 Familie medlemskab : 1000 kr (2000 pr. år)  
Familie kontingent forudsætter et familiemedlem under 25 år på adressen  

 Træner/leder : 250 kr (500 pr. år) 

 Støttemedlemskab : 100 kr  (200 pr år) 
 
Eventuelt: 

Den nye bestyrelse vil igangsætte følgende projekter med det samme 

 Design af klubtøj og logo 

 Velkomstfolder til  rekruttering af nye medlemmer 

 Ansøgning til diverse fonde. 
 



Jesper meddelte at der var aftalt møde allerede den 3. oktober med idrætskonsulenterne hos Roskilde 
kommune med fokus på godkendelse af klubben, støttemuligheder, træningsfaciliteter samt lokale 
muligheder. 
 
 
Referent: 
 
Jesper B. Eriksen 


