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Punkt 1 – Valg af dirigent. 
Henrik Krogh Andersen blev valgt til aftenens dirigent. 
 
Punkt 2 – Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år. 
 

 Sportsligt: 
Antallet af medlemmer i Romalt IF er aktuelt 257, hvilket er nogenlunde status 
quo ift. samme periode sidste år. Ift. vores børne- og ungehold kommer der nye 
til og enkelte udmeldinger – indtrykket er ikke, at mange flytter til andre klubber, 
men stopper/holder pause med fodbold. 
 
Vores yngste hold er U5/U6, som vi startede op i april 2022 i samarbejde med 
DGI og nu med 3 forældre i trænerteamet. Vi håber på at kunne starte nyt hold 
op i august 2023. Og ellers har vi hold i stort set alle rækker på drengesiden. 
 
I løbet af 2022 har vi indgået aftale med DBU om at være DBU Børneklub. 
Herved forpligter klubben sig til at prioritere børnene både økonomisk og 
sportsligt. Hvad økonomien angår er det bl.a. at sikre rekvisitter og deltagelse i 
stævner m.m., og sportsligt betyder det bl.a., at vi skal have tilknyttet en 
trænerrådgiver specifikt til børneholdene, have fokus på træneruddannelse, samt 
at vi skal have nedfældet og synliggjort en børnepolitik. Ligeledes skal en fra 
bestyrelsen have børneholdene som et ansvarsområde, og i denne funktion har 
vi Søren Thorup Vestergaard. Vi er i gang med at prøve at rekruttere til 
funktionen som børne-trænerrådgiver - og hvis nogen skulle være interesseret i 
at høre mere om funktionen, er man meget velkommen til at rette henvendelse 
til formand Rita Nøddelund. 
 
På pigesiden er vi udfordret ift. de allermindste. Aktuelt har vi et U12 pigehold i 
samarbejde med Vorup FB – disse piger sender vi fra sommeren 2023 ind i 
Randers Q som U13. Vi har fokus på at rekruttere flere piger til fodbold; mere 
herom under bestyrelsens planer for det kommende år. 
 
I foråret 2022 havde vi besøg af DBU's Pigeraketten – der var pænt fremmøde, 
men vi blev udfordret af konfirmationsfester. Vi planlægger Pigeraketten igen i 
august 2023. Til arrangementet i 2022 var det særdeles positivt, at så mange 
dameseniorspillere og Randers Q piger deltog som hjælpetrænere. 
 
Romalt IF er en del af Randers Q 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 er sammen med en samarbejdsklub 
på nordsiden værtsklub for 1-2 årgange, som træner og spiller kampe i de to 
klubber. Alle piger, som vi sender 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 har vi 1 11-mands damehold, som spiller med i toppen af 
Kvindeserien, og som over vinterperioden har oplevet stor medlemsfremgang af  
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især unge spillere, hvilket styrker holdet som helhed. Herudover har vi 2 7-
mands damehold, som begge gør rent bord i deres række og nærmest kun bliver 
slået af hinanden, når de er i samme række. 
 
Det er desværre stadig ikke lykkes os at få et herresenior hold op at stå igen, 
men det er fortsat en prioritering, at der snart igen kan spilles herresenior  
fodbold i klubben. Mange af vores tidligere herreseniorer spiller nu oldboys, som 
har oplevet markant fremgang, og vi er meget glade for vores store 
oldboysafdeling, hvor vi til forårsturneringen 2023 kan tilmelde 3 hold. 
 

 Fodboldskolen: 
Gennem de seneste 2-3 år har Romalt IF Fodboldskole vokset sig kæmpe stor. 
Der er frivillige kræfter, som lægger en helt fantastisk indsats i at få 
fodboldskolen gennemført, således at omkring 150 børn får en uges 
fodboldoplevelser fyldt med seriøse træninger men også med plads til sjov og 
ballade. Tak til Henrik Krogh Andersen, som igennem mange år har været 
tovholder på fodboldskolen, til de mange trænere på fodboldskolen og til Pia 
Dohn Aalestrup for at sørge for, at børnene får lækkert og mættende mad i 
ugens løb. 
 

 Økonomisk: 
I 2022 har vi prioriteret økonomi til flere vedligeholdelsesprojekter bl.a. 
udskiftningsskurene på kampbanen og overdækning af terasse-området uden for 
klubhuset. Vi har også brugt penge på at prøve at få caféen i gang igen, hvilket 
har vist sig at være lidt sværere, end vi havde troet. Aktuelt er det Bettina 
Kærsner, som er café-ansvarlig, og vi vil til forårsopstarten melde ud om, hvad 
caféen vil kunne tilbyde. 
 
Ellers har vores primære indtægtskilde – ud over selvfølgelig kontingentkronerne 
– været arbejdet i Randers FC boden, salg af Bambusa strømper, hjælp til 
arrangementer i hallen og bevillinger og donationer fra DGI/DIF Foreningspuljen, 
Randers Kommunes Breddeidrætsmidler, flaskedonation fra Føtex Midtbyen 
(Salling Group) og Andelskassen Randers. Til alle fonde og bidragsydere skal 
lyde en kæmpe stor tak. 
 
Med fokus på at styrke sponsorarbejdet har vi nedsat et sponsorudvalg, som er 
trukket i arbejdstøjet og er i gang med at udarbejde en helt ny sponsorstrategi 
for klubben. Tak til Steffen Ludvigsen og Dennis Visholm for at sætte nyt blus til 
sponsorarbejdet. 
 

 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. 
 
Til at understøtte trænerne i klubben og skabe en rød tråd gennem årgangene 
har vi tilknyttet Rasmus Grejsen Lynge som head of coaching. Denne funktion  
skal vi have yderligere rammesat, således at trænerne får den nødvendige 
sparring og præcist ved, hvordan de kan bruge Rasmus. Det er som nævnt et 
stort ønske at få ansat en børne-trænerrådgiver, som sammen med Rasmus  
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Grejsen Lynge og Søren Thorup Vestergaard skal danne et overordnet team som 
sparringspartner for alle trænerne i klubben. 
 

 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, hvor der rører sig blandt spillere og trænere. 
 

 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. 
 
 
Punkt 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. v. 
formanden i kassererens fravær. 
Regnskabet blev forelagt og kort drøftet. Som nævnt har der været en del 
udgifter til vedligeholdelsesprojekter samt igangsætning af caféen, ligesom der 
er brugt en del penge på nye rekvisitter. Vi drøftede el-forbruget, og i hvilket 
omfang forbruget finansieres af kommunale midler; dette vil Bestyrelsen 
undersøge nærmere. 
 
I øvrigt var der ingen bemærkninger til det reviderede regnskab. 
 
 
Punkt 4 – Bestyrelsens planer for det kommende år. 
 
Hvad skal vi arbejde med i det kommende år – ikke prioriteret 
rækkefølge: 

 Udbygge vores sponsornetværk. 
 

 Arbejde for etablering af kunststofbane. Vi er i dialog med Randers 
Kommune om forskellige muligheder. Det skal understreges, at de 
forskellige muligheder, som er i spil, under ingen omstændigheder må 
forringe vores nuværende baneanlæg. 
 

 Et samlet Romalt – evt. med samling af klubhusfaciliteter ved Romalt 
Aktivitetshal. Romalt IF har sammen med øvrige interessegrupper i Romalt 
deltaget i stormøde i Romalt Aktivitetshal, hvor der fra Romalt IF's side  
blev tilkendegivet interesse i at kigge på mulighederne for at samle vores 
klubhusfaciliteter ved hallen for at udnytte hinandens styrker og skabe  
bedre og mere tidssvarende rammer. En samling af klubhusfaciliteterne 
ved hallen får ikke indflydelse på vores nuværende antal og beliggenhed af 
fodboldbanerne. Bestyrelsen er i øjeblikket i dialog med Romalt 
Aktivitetshal om mulighederne for en udbygning af halområdet. 
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 Flere piger til fodbold – i samarbejde med Randers Q. I løbet af foråret og 

sommer/efterår 2023 vil Romalt IF deltage i forløb i samarbejde med 
Randers Q, Romalt Friskole og Kristrup Skole mhp. at få flere piger til 
fodbold. 
 

 Fokus på trænerrekruttering, herunder flere ungtrænere. 
 

 Velkomstbrev til nye medlemmer i klubben, herunder en beskrivelse af 
hvad det betyder at være medlem af Romalt IF. 
 

 Flere fællesspisninger – liv i klubhuset. 
 

 Træneraftener med fokus på gensidig sparring – der er allerede udmeldt 
datoer for 2023. 
 

 Forsøge at få etableret et herreseniorhold. 
 

 Tilknytning af hjælp til funktionen som kasserer. Bente Sølvsten og Lene 
Thorup Vestergaard får aftalt en arbejdsfordeling. 
 

 Mere fokus på sociale medier – hvordan får vi fortalt de gode historier om 
Romalt IF. 
 

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. 
 
 
Punkt 5 – Godkendelse af budgettet for det kommende år. v. 
formanden. 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Punkt 6 – Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. 
Der er rettidigt indkommet følgende forslag: 

1. At Romalt IF indgår i Randers Q seniorsamarbejde tilsvarende som for 
Randers Q U13-U18, herunder etablering af et overbygningshold. 

 
Der blev redegjort for planerne om at udvide Randers Q U13-U18 samarbejdet til 
også at omfatte et lignende samarbejde på kvindeseniorniveau for at styrke og 
udvikle kvindeseniorfodbolden i Randers. Ud over et samarbejde på 
breddeniveau arbejdes der også med etablering af et Randers Q 
overbygningshold ud fra troen på, at et solidt fundament på breddefodbolden på 
sigt vil skabe vilkår for et elite seniorhold i Randers. 
 
Bestyrelsen stillede forslag om, at Romalt IF træder ind i et sådant 
kvindeseniorsamarbejde gældende for klubbens 11-mands hold tidligst fra 
efterårssæsonen 2023 eller på et senere tidspunkt, når en godkendt 
samarbejdsaftale foreligger. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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I Randers Q regi arbejdes der i øjeblikket på en samarbejdsaftale til endelig 
godkendelse. Spillertruppen i Romalt IF bliver orienteret om planerne på et 
snarligt spillermøde. (Spillermødet er afholdt den 21.02.23). 
 
 
Punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
På valg er: 

 Henrik Krogh Andersen – villig til genvalg. Genvalgt. 
 Bente Sølvsten – villig til genvalg. Genvalgt. 
 Steffen Andersen – modtager ikke genvalg. Til bestyrelsen blev i stedet 

valgt Brian Pedersen. 
 Bettina Kærsner – suppleant. Genvalgt. 
 René Axelsen – suppleant. Som ny suppleant blev valgt Lene Thorup 

Vestergaard. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen: 

Formand: Rita Nøddelund. 
Næstformand: Henrik Krogh Andersen. 
Kasserer: Bente Sølvsten i samarbejde med suppleant Lene Thorup Vestergaard. 
Bestyrelsesmedlem: Søren Thorup Vestergaard. 
Bestyrelsesmedlem: Pia Dohn Aalestrup. 
Bestyrelsesmedlem: Fria Brix. 
Bestyrelsesmedlem: Brian Pedersen. 
Suppleant: Bettina Kærsner. 
Suppleant: Lene Thorup Vestergaard. 
 
Fordeling af ansvarsområder fremgår af Romalt IF's hjemmeside. 
 
 
Punkt 8 – Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
Nuværende revisorer er: 1. revisor Peter Jensen. 2. revisor Jakob Pilgaard. 
Suppleant: Anja Rishøj Axelsen. 
Alle blev genvalgt. 
 
 
Punkt 9 – Eventuelt. 
Intet til dette punkt. 
 
Formanden takkede for fremmødet og en hyggelig aften i god ro og orden. 
 
 
 
 
 
_______________________                           _______________________ 
Rita Nøddelund                                               Henrik Krogh Andersen 
Formand                  Dirigent 
 
 


