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Punkt 1 – Valg af dirigent. 
Dirigent: Henrik Andersen. 
Referent: Pia Aalestrup. 
 
 
Punkt 2 – Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år. 
Beretningen dækker egentlig kun 6 måneder – efterårssæsonen 2021 – da vi jo 
havde udskudt generalforsamlingen 2020 til juni måned 2021. 
 

 Sportsligt: 
Vi oplever stor tilgang på alle vores børnehold, hvilket er en fantastisk udvikling. 
På flere af årgangene er der 25-30 spillere. Vores yngste hold – U6/U7 drenge – 
er kommet godt fra start udendørs og er snart klar til at spille kampe. Det er 
vores store håb, at vi kan få børneholdene suppleret med et U5 hold i foråret 
2022. 
 
Vores ungehold – U15 drenge – som vi har i samarbejde med Kristrup – er en 
vigtig brik for os at fastholde i bestræbelserne på igen at få herresenior fodbold i 
Romalt IF.  
 
Klubbens U13 og U14 piger har vi sendt ind i Randers Q, som er et nyt 
samarbejde på pigesiden i Randers for årgangene U13-U18. Randers Q er et 
samarbejde mellem Romalt IF, Kristrup Boldklub, Vorup Fodbold, Helsted 
Fremad, Randers Freja, Hornbæk SF, SMIFF og Alliancen. Romalt IF og Helsted 
Fremad er værtsklubber for U15-årgangen, som således træner og spiller kampe 
i de to klubber. Alle piger, som vi har sendt ind i Randers Q, er fortsat 
medlemmer af Romalt IF. Nye spillere til Randers Q meldes ind i den klub, som 
geografisk ligger tættest på deres bopælsadresse. 
 
På seniorsiden er vores flagskib Kvindeserie holdet, som vandt deres række i 
efteråret og skal kæmpe om en plads i 2. Division blandt mange stærke hold i 
rækken – det bliver en svær, men ikke umulig opgave. Det lykkedes desværre 
ikke at få et herresenior hold op at stå igen, men vi arbejder hårdt for, at der 
snart igen kan spilles herresenior fodbold i klubben. Mange af vores tidligere 
herreseniorer spiller nu oldboys, som har oplevet fremgang, og vi er glade for 
vores store oldboysafdeling, som blomstrer både hvad angår antal medlemmer 
men også sportsligt, hvor de er med øverst i tabellen. 
 
På seniorsiden blomstrer vores 7-mands damehold også. Her har vi nu 2 hold, 
som begge ligger helt i top i deres respektive rækker. 
 

 Økonomisk: 
Det er ingen hemmelighed, at klubben de seneste par år har været udfordret på 
økonomien. Nu er skuden stille og roligt ved at være på ret køl igen – det vil  
 
 
 



 Romalt IF 

 Bestyrelsen 

 

Referat af ordinær generalforsamling den 26.01.22 

 
 
 

- 2 -

 
Bente komme nærmere ind på ved gennemgang af årsregnskabet. Vi har 
arbejdet hårdt på at øge indtjeningen med fokus på sponsorarbejdet og  
hjælpefunktionen ved diverse arrangementer, lige som det også er lykkedes os 
at få bevilget penge til forskellige formål hos Norlys, Nordea Fonden, 
Sparekassen Kronjyllands Gavefond, Salling Fonden, Randers Kommune og 
DGI/DIF Foreningspuljen. Til alle fonde og bidragsydere skal lyde en kæmpe stor 
tak. Årets sidste initiativ – salg af Bambusa strømper – blev også en succes med 
en god indtægt til klubben og de enkelte hold. 
 
Vi fortsætter med at have fokus på at øge vores indtjening til gavn for alle vores 
mange spillere i klubben. 
 

 Vores fantastiske trænerstab: 
Jeg vil gerne rette en særlig tak til alle vores trænere i Romalt IF. I gør et 
fantastisk stykke arbejde. I er de bedste rollemodeller, I er engagerede, I har øje 
for den enkelte spillers og holdets udvikling, og I bruger enormt mange timer på 
trænerjobbet – TAK for jer. 
 
Vi har i november 2021 afholdt en fælles træneraften, hvor der var besøg af 
Fysio Danmark, DBU-konsulent ift. børnestrategien, orientering fra bestyrelsen 
og mulighed for trænersparring. Sådanne aftener skal vi have nogle flere af. 
 

 Bestyrelsesarbejdet: 
Vi har aktuelt en bestyrelse, hvor alle bidrager meget aktivt. Vi har organiseret 
os, så alle har et ansvarsområde, hvilket giver større ejerskab til tingene. 
Bestyrelsen tænker konstant i udvikling af klubben og i at skabe de allerbedste 
rammer for fodboldspillerne i Romalt IF. Bestyrelsen er aktuelt repræsenteret af 
både spillere, trænere, forældre og andre ildsjæle, og det giver dynamik og en 
tæt relation til, hvad der rører sig blandt spillere og trænere. 
 

 Corona: 
Vil jeg ikke bruge mange ord på. 2021 startede og sluttede med Corona-
restriktioner – vi er forhåbentligt snart igennem, så bolden kan rulle uforstyrret. 
Fodbold er godt for krop og sjæl. 
 

 TAK 
En stor og varm tak til alle spillere, trænere, bestyrelseskollegaer, forældre og 
andre omkring klubben for et godt samarbejde – det er vigtigt, at vi sammen 
værner om Romalt IF og de værdier, som klubben står for – glæden og legen 
med bolden, fællesskab, bredden, venskaber og oplevelser, udvikling og sammen 
er vi bedst. 
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Punkt 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. v. 
Bente 
Kasserer Bente Sølvsten fremlagde regnskab med følgende kommentarer:  

 Ingen kontingenter til gode. 
 Vi har 20 flere betalende medlemmer end sidste år.  
 Vi har haft et spare år. Det er lykkes at spare rigtigt flot på indkøb af 

rekvisitter, da der efter oprydning i klubhuset viste sig at være utroligt 
mange rekvisitter liggende. 

 Varelaget til Romalt Cup skyldes, det ikke er afholdt endnu. 
 Der er blevet skabt et pænt overskud via støttemidler, jf. formandens 

beretning. Overskud på kr. 82.754 mod kr. 11.000 sidste år. 
 Der er ikke brugt så meget vand/varme/el grundet corona, da holdene har 

ligget stille. 
 Flot overskud fra Fodboldskolen 2021. 

 
Regnskab godkendt. 
 

 
Punkt 4 – Bestyrelsens planer for det kommende år. 
 
Hvad skal vi arbejde med i det kommende år: 

 Fortsat udbygning af sponsornetværk – gerne etablering af et egentligt 
sponsorudvalg. Det er vores håb, at der er seniorer/oldboys og forældre, 
som har forbindelser til virksomheder og kunne være interesserede i at 
indgå i et sponsorudvalg. 

 Realisering af projekt siddepladser/trappetrin på kampbanen ved hallen. Vi 
venter på, at vejret bliver lidt mere tørt, så Romalt Maskinstation kan 
komme til at arbejde på banen uden at lave kørespor. Alternativt skal der 
lægges køreplader ud. Forhåbentligt kan vi have siddepladserne klar til 
sæsonstart. 

 Rekruttering af flere trænere – både ungtrænere og faste trænere, som 
kan hjælpe/aflaste nuværende trænerstab. 

 Fortsat fokus på at få flere til at deltage i det frivillige arbejde – vi har 
efterhånden flere faste opgaver, som bidrager gevaldigt til klubbens 
økonomi. Turnusordning i Randers FC salgsboden. 

 Liv i klubhuset – og gerne åbning for salg af mad og drikke i forbindelse 
med kampe/stævner. Bestyrelsesmedlem Pia Aalestrup er tovholder på 
projekt "Mere liv i klubhuset". 

 Flere træneraftener – med fagligt indslag og tid til snak på tværs. 
 Evt. tilknytning af en form for "head of coaching", som kan understøtte 

trænerstaben og skabe "den røde tråd" gennem årgangene. 
 Forsøge at få etableret et herreseniorhold. 
 Forbedring af klubbens hjemmeside med en organisering med en 

hjemmesideansvarlig og yderligere 1-2 redaktører. Vi har allerede 
opdateret hjemmesiden – tag et kig derind: https://www.romaltif.dk/ 
 

Husk at fortælle de gode historier om Romalt IF – det er vores fælles ansvar. 
Utilfredshed skal lande hos bestyrelsen, så vi sammen kan få tingene løst. 
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Punkt 5 – Godkendelse af budgettet for det kommende år. v. Bente 
Kasseren håber på bedre overskud igen i 2022. 
 
Vi forventer at køre salg af Bambusa-strømper igen i år, samt der er flere fester i 
støbeskeen. Ting, som gerne skulle gøre, at vi kan fortsætte den økonomiske 
fremgang. 
 
Budget godkendt. 
 
 
Punkt 6 – Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. 
Der er rettidigt indkommet følgende forslag: 

1. At man som bestyrelsesmedlem skal være medlem af Romalt IF. 
 
Drøftelse og beslutning: 
Paragraf 8 i vedtægterne skrives om,  således at der kommer en paragraf 8 stk. 
1a med ordlyden: 
Opstilling til bestyrelsen kræver, at man har tilknytning til Romalt IF. Enten som 
medlem, er træner eller har barn/barnebarn, der spiller i klubben. 
 
Vedtaget enstemmigt. 
 
 
Punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
På valg er: 

 Pia Dohn Aalestrup – villig til genvalg. 
 Fria Brix – villig til genvalg. 
 Rita Nøddelund – villig til genvalg. 
 Søren Thorup Vestergaard – suppleant – villig til genvalg. 
 René Axelsen – suppleant – villig til genvalg. 

 
Alle blev genvalgt. 
 
 
Punkt 8 – Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
Nuværende revisorer er: 1. revisor Peter Jensen. 2. revisor Jakob Pilgaard. 
 
Begge revisorer genvalgt. Anja Rishøj Axelsen blev valgt som revisorsuppleant. 
 
 
Punkt 9 – Eventuelt. 
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. 
 
Tak til de fremmødte. 
 
 
 


