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Roskilde Firma- og Familieidræt 

 

Referat fra generalforsamling 2014 

i henhold til vedtægternes § 8.2 

Mandag den 3. marts 2014 Kl. 17.00  

I Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 

 

Dagsorden ifølge § 8.3 

1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Beretninger fra bestyrelse og evt. afdelinger. 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

    A) Næstformand  John Petersen  Villig til genvalg 

    B) Kasserer  Birger Jensen  Villig til genvalg 

    C) Bestyrelsesmedlem  Mads Jensen  Villig til genvalg  

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, gældende for 1 år. 

      Michelle Ejdal  Villig til valg 

9. Valg af 1 revisor, gældende for 2 år. 

  Steen Rasmussen  Villig til genvalg 

10. Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år 

  Klaus Langager  Villig til genvalg 

11. Eventuelt 
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Referat. 

1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.  

Der var mødt 31 stemme berettigede op. (26 + bestyrelsen) 

2. Valg af dirigent. 

Sannie Kalkerup blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Indkaldelsen 

kom to dage for sent i dagspressen, hvilket medførte at fristen for indgivelse af forslag blev 

forlænget med to dage.   

3. Valg af stemmetællere. 

Bitten Petersen og Michelle Ejdal blev valgt. 

4. Beretninger fra bestyrelse og evt. afdelinger. 

For 11. gang aflægger Claus Schou bestyrelsens beretning for året der er gået. Året har været et af de 

stille år, hvor alt har kørt som det plejer. Om det er skidt eller godt, kan kun I derude afgøre. Vi fik 

vedtaget et sæt nye vedtægter sidste år, som skulle gøre tingene nemmere for jer i udvalgene. Den 

stive form som vi kørte før, med formand og afstemninger mm. har gjort, at vi hurtigere kan sætte 

noget i gang.  

Jubilæum. Vi startede foreningsåret med at fejre vores 60 års jubilæum med en lille reception oppe 

på Kildegården i starten af april. Desværre var der ikke så mange som vi havde håbet på, men vores 

borgmester havde afset tid til at komme og gav os nogle fine ord med på vejen.  

DM i golf. Det er altid dejligt når borgmesteren kan afse tid til at komme, også når det gælder ude på 

aktiviteterne. Vi havde i år glæden af at afholde det sidste ordinære DM i golf, eftersom DM’erne 

overgår til at være en del af ”Firmaidræt Open” fremover. Hun satte det hele i gang lørdag morgen 

hvor derefter fik mulighed for at gå med ud og se hvordan det blev afviklet. En stor ros til golf 

udvalget for det store arbejde som de havde lagt i arrangementet. Det blev en fin succes, hvor alle var 

glade. Jeg havde selv fornøjelsen at deltage i aften arrangementet hvor jeg fik talt med alle vores 

golfere. 

Roskilde2go havde vi sat os for at deltage i, hvor vi bød ind med Zumba. Igen med Pernille som fast 

ankermand. Projektet løb hen mod sommerferien med en rimmelig succes – set med vores øjne. Vi 

havde i hvert fald en af de tre mest brugte aktiviteter – godt gået! 

Sundhedsdagen har vi deltaget på i snart mange år, og ingen undtagelse i år heller. John er 

ankermanden her og havde fået vores gode plads igen, lige med front mod indgangen fra Algade. Vi 

havde desværre mindre problemer i år, men de fleste blev løst i løbet af dagen. Jeg deltog selv i år og 

fik talt med en masse mennesker. Man kan altid spørge sig selv om vi har gavn af at være med til 

sådan et arrangement! Bestyrelsen er stadig af den opfattelse at det skal vi, så vi vil også være at 

finde på dette års sundhedsdag.  
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Gokart. Vi prøve ”kørte” en gang gokart – endnu engang – hvor vi blev involveret i det via 

forbundet som ønskede at lave en ”gokartens dag” hvor vi som forening blev spurgt om vi ville være 

tovholder. Som udløb af det talte vi om ikke det var på tide at prøve at få noget gokart på 

programmet igen. Vi arrangerede et par løb under navnet ”Roskilde Cup 2013”. Selve tilmeldingen 

og afviklingen af løbene gik fint, så set ud fra det vil vi prøve igen i år med et løbs program. 

Problemerne bestod udelukkende i at få pengene ind, da der var noget forvirring eftersom det foregik 

via et par andre foreninger. Dette bliver selvfølgelig ændret i 2014. 

I den forbindelse kunne løsningen blive, at man skal betale via vores hjemmeside – løsningen ligger 

der, men den har en årlig omkostning – det vil så kunne bruges på flere af vores aktiviteter. Dette vil 

vi afgøre i bestyrelsen på førstkommende møde hvorvidt vi skal tilmelde os det modul med betalig 

direkte på hjemmesiden. 

Bike & Run afholdt vi som sædvaneligt den næst sidste lørdag i september. I år var vi mere heldige 

med vejret og deltager antallet var på 48 hold – et mere end sidste år. Her skal måske lige siges at vi 

havde nogle betænkeligheder godt tre uger før, hvor vi manglede mange i at nå det samme antal som 

året før, så derfor besluttede vi os for at sætte et par annoncer i avisen – det gav det sidst. Igen med 

stor støtte fra vores sponsor Sparekassen Sjælland. Vi mener vi har et løb som er godt og det fik vi 

bekræftet ved det evalueringsmøde som Mads var til i november hvor vi er et de allerbedste løb 

blandt 17 løbsbyer – det er ikke så ringe endda! Derfor har vi også i år besluttet os for at lave løbet, 

hvor Sparekassen Sjælland igen er sponsor. Vi er glade for det samarbejde som giver os nogle 

muligheder som vi ikke ville have uden.  

Landsdelsøst eksistere jo stadig, om end i et mindre antal. Der har været en svigtende tilmelding til 

disse møder og som følge af det, er det besluttet kun at afholde et møde i 2014. Møderne er tiltænkt 

som et forum hvor foreningerne kan møde op med flere repræsentanter og få snakket på tværs, 

foreningerne imellem. Dette netværk er set med mine øjne vigtigt, men tiderne forandres jo og 

dermed også disse mødeformer. 

Regionsmøder. Det samme gør sig gældende for regionsmøderne – her deltager dog kun to fra hver 

forening, og her taler vi om region hovedstaden samt Køge og Roskilde. Det største samtaleemne har 

været fordelingen af firmaidrætskonsulenterne – også kaldet sælgerene.  

Forbund. På forbundsplan har der været meget store ændringer. Efter repræsentantskabsmødet i 

2011 hvor foreningerne vedtog ikke at ville betale ekstra for firmaidrætskonsulenterne skulle der ske 

noget. Ydermere havde vi også vedtaget at bruge nogle midler fra kassen til flere forskellige 

projekter. Og med sigte for rettidig omhu skulle der ske noget. Derfor blev hele bøtten vendt og 

rystet godt igennem. Der skulle ses nye måder at tænke og især arbejde på, og hele organisationen fik 

en ryste tur. Der har i længere tid været efterspurgt en egentlig salgs afdeling og med den nye måde 

blev det et faktum. Der er lavet en salgsafdeling med en chef og tre sælgere. En af disse sælgere er 

vores tidligere sælger Carsten Bo. Han dækker i dag hele Sjælland og har ikke mere kun noget med 

fra den lokale forening. Nu er det først og fremmest forbundet som han sælger for, men implicit er 

det jo også os. Taler vi om Bike & Run, som vi jo selv har her i byen, vil der ligefrem blive endnu 

mere fokus på det. Når sælgeren er ude på arbejdspladserne, har han stadig muligheden for at 

fortælle om hvad den lokale forening kan og har af tilbud. Foreningskonsulenterne er også blevet 



4 
 

indskrænket, så ”vores” konsulent Sannie må vi nu dele med hele Sjælland.  Al den om organisering 

skulle ikke have den helt store indvirkning på os som forening – vi kommer måske bare til at tale 

med nogle andre end dem vi har været vant til – det mener jeg man skal se som noget positivt.  

Årsberetning fra udvalgene. Vi plejer også at vende vores afdelinger som nu hedder udvalg – eller 

sagt på en anden måde, hvad er der sket ude i aktiviteterne! 

Bridgen fik igen gang i kortspillet med en enkelt turneringsdag med fuldt hus ved bordene. Det er en 

tanke sport så alderen har ingen betydning her, men det er vel nok her vi har den ældste 

repræsentation – om det så er fordi ældre husker bedre ende yngre vides ikke! Hvorom alt er, skulle 

der gerne være en aften mere i den næste sæson – så her kan vi måske tale om en fordobling af 

deltagere! 

Badminton som er af vores ældste aktiviteter er fortsat i frit fald. Her har tiden måske overhalet os 

indenom. Dog er der stadig nogle få tilbage som spiller, men det er svært at få lavet en ordentlig 

turnering når der er så få hold. Det er måske et ganske godt eksempel på hvor svært det er at finde 

nogle som vil ”forpligte sig” for et vis antal kampe vinteren over. Men hvordan kommer vi videre, 

det skal der nogle nye øjne til at se på. 

Bowling kører som det også plejer onsdag formiddag fra september til april/maj. Der har været en 

stabil medlemsskarre de senere år, men nye er meget velkommen – husk aldersgrænsen på de tres. 

Golf har igen haft tilgang af nye medlemmer og det er dejligt at se. Vi har en aktivitet som har fundet 

deres måde at køre det på og det lokker flere til. Udvalget har lavet en fantastisk folder som stort set 

indeholder alt, hvad man behøver at vide som ny eller lettere glemsom gammel i klubben. Denne 

folder og spilleplan kan som altid downloades fra vores hjemmeside. Igen en god måde at informere 

på, og nemt at ændre i. Som altid har der været afholdt klubmesterskab hvor næsten alle 

medlemmerne mødte op. Der blev spillet hele dagen til ud på de lidt sene timere inden de langsomste 

var i hus. Tutter Blume blev klubmester 2013 – tillykke med det. Der bliver hvert år afholdt årsmøde 

med afsluttende fællesspisning i festligt samvær. Her er der også stor tilslutning. Det viser sig med 

denne aktivitet at sammenholdet mellem alle spiller er en stor drivkraft for aktiviteten som også gav 

sig udtryk for et meget fint afholdt DM. Der er blevet høstet store roser fra flere sider – så endnu 

engang tillykke med arrangementet.  Vi skal da heller ikke glemme at mange fik præmier ved 

stævnet. Guld til Per i D-rækken individuelt – Guld i a-rækken for par til Søren og Brian. Herudover 

tre anden og tre tredje pladser. Stort tillykke til alle. 

Fodbold var igen i år styret af Jan og Daniel samt et hold friske dommere. I dette udvalg har vores 

nye måde for udvalg helt klart vist sin styrke. Her er det et hold friske gutter som får sat styr på det 

hele. Udvalget starter op med et spillermøde hvor alle er med til at skabe formen for årets turnering. 

Daniel tager sig af seniorne og Jan af oldboys/girls og de får sat en spændende turnering sammen, 

hvor de vender hele bøtten når der startes op efter sommerferien. På den måde finder man de stærke 

som spiller en efterårssæson for sig og de lidt bedre spiller for sig – gode ideer sker fordi man taler 

sammen om hvordan man kunne tænke sig at spille – og ingen som har det tunge hverv som 

formand. Dommerne gør det på samme måde og fordeler selv tiderne mellem sig. Tyve hold havde 

tilmeldt sig i år. Modsat badminton er det åbenbart ikke så svært at samle folk til nogle faste tider 

over en længere tid. Og så er det måske også fordi vi her har et tilbud til nogle som elsker at spille 
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fodbold, men ikke ønsker en gøre det til noget hvor man skal udtages. Her er der plads til alle, både 

mænd og kvinder – om end der ikke er så mange af det sidste. 2014 bliver ikke nogen undtagelse og 

der er sendt indbydelse ud til den nye sæson ud fra samme opskrift som året forinden. 

Svømning. Vi har igen i år 5 svømmehold i gang. Holdene er fordelt på en halv time torsdage og to 

timer på fredage og er den aktivitet hvor vi har flest børn. 

Vi har haft et stille år set fra svømmernes side. Der har været svømmet stabilt over hele året med kun 

en aflyst svømmedag.  

Den planlagte svømmeaften hvor medlemmerne kunne invitere naboer, familier eller kollegaer til 

hyggeligt samvær i svømmehallen har vi pt. ikke afholdt. Vi satser på at nå det før sæsonen slutter. 

Det er et tiltag, der ud over hyggen, skal profilere klubben og give gæsterne lyst til at svømme i 

næste sæson. 

En god nyhed i januar var at det saunagebyr vi er blevet pålagt i 2012 er bortfaldet - endda med 

tilbage virkende kraft. Det betyder at vi kan få balance i økonomien uden yderligere at hæve 

svømmernes betaling pga. af saunaudgifterne. Det er bedre sent end aldrig, at det blev konstateret at 

gebyret ikke stod i rimeligt forhold til den reelle udgift, forhold som vi dengang påpegede overfor 

hal-ledelsen. 

Næste gode nyhed i året er at det er besluttet at bevare Sct. Jørgensbadet. Badet skal renoveres i step 

over to år. Det skal bringe badet op til bedre standard med bl.a. nye bassinkanter, med bedre dræn og 

en renovering af selve basinnet, så det er brugbart mange år frem. Det er vi som klub glade for idet 

Sct. Jørgens badet med dets liden størrelse har nogle kvaliteter for vores brugere som det kan være 

svært at finde i en stor svømmehal. Nu er det så bare vigtigt at renoveringen kommer til at foregå i 

sommerferien, så det ikke endnu engang hindre os i at svømme, som tidligere renoveringer har gjort. 

For os drejer det sig om at få svømmet og fastholde vores svømmere i klubben.   

Vi har gennem året deltaget i dialogmøderne med kommunen omkring den nye svømmehal der skal 

etableres i Roskilde. Ideer og ønsker har der været nok af fra de forskellige svømmeklubber. Og det 

har ikke altid været sammenfaldende interesser. Dialogen med kommunen har således været med til 

at sikre at de mindre klubbers ønsker og behov er kommet frem i lyset. Derved er det ikke 

udelukkende blevet de store klubbers ønsker (diktater) og interesser der bliver tilgodeset. Stor ros for 

den åbenhed og lydhørhed der er lagt i projektet fra kommunens side. Vi venter spændt på det 

Zumba er lig med Pernille – ingen tvivl om det! Hun har om nogen formået at holde fast og udvikle 

Zumba igen i år med rigtig mange nye ansigter. Inden sommerferien talte vi om at sætte en annonce i 

avisen inde sæson start, og det gav virkelig mange nye medlemmer, så det er blevet videreført med 

sæsonstart her i foråret. De har også fået deres egen Facebook side hvor man kan følge med – et 

meget hurtigt medie hvor man nemt når folk. 
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Hvad skal så det nye år bringe!  

Jeg håber det nye år vil skabe en eller måske to nye aktiviteter – og som sagt før ved disse lejligheder 

– en ny aktivitet om året, det er mit motto!  

Vi skal have dobbelt så mange deltagere til vores Bike & Run i september – det har vores sponsor 

Sparekassen Sjælland sagt! Vi har haft møde med dem omkring hvordan vi kan udvikle løbet og det 

tegner rigtig godt på den front. Et af de nye tiltag vil være at der kan forud bestilles en picnic kurv til 

holdene. Ideen er så, at få flere til at blive, til løbet er helt slut og nyde deres mad og få nogle input 

fra vores sponsor. Vi har vurderet at vi stadig godt kan være på Skt. Jørgens skole, selvom vi skulle 

blive 100 hold. Det tog vi højde for allerede inden første gang vi afholdte løbet. Vi får som altid brug 

for hjælpere på selve dagen, nok lidt flere end sidste år – så herfra en opfordring til at give en hånd 

med i de ca. fire timer under løbet.  

Vi sætter også gokart på programmet i år, hvor vi indbyder til en serie over tre gange – kaldet 

Roskilde Cuppen - om at blive Roskilde mester. Måden er den samme som vi prøvede af sidste år, 

med to kører på hvert hold som kører en time ved hvert stævne. Tanken er stadig at der køres enten 

en lørdag eller søndag.  

Facebook. En ny ting som allerede er sat i søen her fra årets begyndelse, er at foreningen er kommet 

på Facebook. Facebook siden styres af Bitten og Birger, hvor sidst nævnte har været på et et dags 

kursus på forbundet. Også her er vi som forening nødt til at følge med udviklingen og det hurtige 

medie som Facebook er, vil givet vis give mere liv rundt om i aktiviteterne.  

Kollegabold. Der arbejdes også stadig på at få kollegabold på banen – lige nu ligger den hos 

Roskilde Tekniske skole (Pulsen 4) om hvordan vi skal ”strikke” det sammen. Hvis det skal føres ud 

i livet skal skolen være en integreret del af projektet. Vores håb er, at kommunen også synes det er 

en god idé og vil være en del af dette projekt. Det sidste kan vi ikke gå videre med før end skolen har 

sagt ja. 

Sund Erhvervsskole. Men de helt store kanoner er indstillet på ”Sund Erhvervsskole”. Fra 

forbundets side har der været et projekt kørende fra starten af 2012 (en del af de penge som vi 

besluttede på rep. møde 2011 at bruge), hvor vi har tilbudt alle erhvervsskoler i landet, motion som 

en del af deres hverdag. 

Hvorfor arbejde med sundhed og idræt på erhvervsskoler? 

Det er bevist at fysisk aktivitet, idræt samvær og sund livsstil har stor betydning for den enkeltes 

energi og glæde i hverdagen. Idræt og sundhed kan derfor medvirke til en bedre fastholdelse, læring 

og allervigtigst et langt og godt liv for eleverne. 

Vi ved at mange af de erhverv som eleverne skal varetage når de er færdige er fysisk krævende. Ved 

tidligt at sætte fokus på sund livsstil og vigtigheden af at være fysisk aktiv, vil de unge kunne 

modvirke nedslidning og arbejdsskader. Generelt set tilhører erhvervsskoleleverne en 

befolkningsgruppe som er i større risiko for at udvikle livsstilssygdomme og som lever kortere end 

deres jævnaldrende på de gymnasiale uddannelser.  
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Målene med Firmaidrættens projekt er at øge kendskabet til idræt og fysisk aktivitet. I samarbejde 

med erhvervsskolernes elevorganisation EEO søger vi at give eleverne indflydelse på deres hverdag 

og handle kompetencer til at forbedre deres vaner og trivsel. 

Lokalområdets samarbejde med firmaidrætsforeningen giver en god forankring og et nærvær som er 

vigtig for at fasholde de gode initiativer hos de unge og skolerne. Det gør aktiviteterne relevante og 

aktuelle når de sker lige der hvor eleverne er. 

Skolen får igennem samarbejdet mulighed for at profilere sig aktivt og på de sjove, billige og gode 

tiltag de har for eleverne. Herved kan de tiltrække flere elever og fastholde de eksisterende. Skolen 

får adgang til idræts- og omklædningsfaciliteter, dygtige foreningsinstruktører og Dansk 

Firmaidrætsforbunds konsulentteam som arbejder med sundhedsfremme og idrætsaktiviteter for 

institutioner og virksomheder rundt om i Danmark.   

Den lokale Firmaidrætsforening er en stærk samarbejdspartner der kan hjælpe skolen med at tilbyde 

det eleverne efterspørger uden at det går ud over lærernes tid og planlægning. Foreningen kan med 

Dansk Firmaidrætsforbund i ryggen tilbyde billige og sjove aktiviteter for eleverne. Den fleksibilitet 

foreningen har, er kravet for at kunne reagere på de unges behov nu og her og give eleverne ejerskab 

for aktiviteterne.  

Helt konkret er vi fra uge 9 begyndt et forløb på RTS, hvor vi tilbyder Crossfit en gang om ugen. Det 

næste kunne være Roller derby – det arbejdes der på lige nu om hvordan det kan iværksættes. 

Vores erfaringer i, sammen med skolen og kommunen at tilbyde aktivitet og idræt for eleverne og 

samtidig igangsætte en struktureret organisering af det generelle sundhedsarbejde på skolen er rigtig 

gode. 

Der er lige nu lokale turneringer, ugentlige idræts- og aktivitetstimer i gang rundt omkring i hele 

landet. 

Her deltager vi under aktiviteten ”Høvdingebold”, som for vores vedkommende løber af stablen den 

04. april her i Roskilde Hallerne. 

For at det bliver idræt for ALLE er det vigtigt at vi sætter ind på flere niveauer og med hver vores 

kompetencer. Med aktiv involvering og mulighed for indflydelse for eleverne kan vi i Roskilde lave 

et partnerskab som rækker ind i fremtiden, sætter fokus på de områder der trænger, nemlig 

erhvervsskolerne og leverer det der skal til for at sikre en god og sund uddannelse for ALLE i 

Roskilde Kommune.  

På landsplan er vores indsats i dag ude på 50 skoler landet over og aktiverer på landsplan 68.000 

elever. 
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Seneste nyt er fra sidste uge hvor følgende pressemeddelelse kom ud; 

”Daglig motion indføres på erhvervsskolerne 

Dansk Firmaidrætsforbund og Erhvervsskolernes Elev Organisation (EEO) spiller med på 

banen for at hjælpe erhvervsskolerne med 45 minutters motion dagligt, som indføres med den 

nye erhvervsskolereform.” 

 

Dagen starter måske med en tovtrækning midt i klasselokalet, og senere på dagen er der stafet. Det er 

ikke i overført betydning, for med den nye reform for erhvervsskolerne skal der indføres 45 

minutters daglig motion. 

"Der skal være idræt og bevægelse, fuldstændig som det er en del af gymnasierne og folkeskolerne i 

dag," siger undervisningsminister Christine Antorini. 

 

Ryster eleverne sammen 
Flere erhvervsskoler er allerede i gang. Dansk Firmaidrætsforbund og Erhvervsskolernes Elev 

Organisation har med støtte fra Nordea-fonden de seneste to år kørt et projekt målrettet alle landets 

erhvervs- og produktionsskoler for at få mere bevægelse ind på skolerne, som sjældent har særlige 

faciliteter til idræt. 

Over halvdelen af landets erhvervsskoler, hvilket omfatter mere end 68.000 unge mennesker, 

deltager i projektet. Det har bl.a. ført til udviklingen af ”Aktiviteket”, som er et skab fyldt med 

aktiviteter, der nemt kan hives med til timen og bruges i pauserne for at ryste eleverne sammen og 

banke trætheden ud af kroppen og QR-kodeløbet, hvor eleverne bliver sendt afsted på en rute rundt 

på skolen for at løse faglige opgaver. 

 

Hele pressemeddelelsen kan selvfølgelig læses på vores hjemmeside. 

Der er nok af udfordringer i fremtiden, men jeg er helt sikker på at vores forening vil være at finde 

der hvor tingene sker! 

Sluttelig vil jeg gerne takke alle i de forskellige udvalg, for deres entusiasme og iver efter at give det 

bedste til alle vores medlemmer – uden jer ingen forening! 

Også tak til bestyrelsen som har leveret et godt stykke arbejde i året der er gået – og som sagt før – vi 

skal nok få noget at se til i det nye år! 
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Spørgsmål til formandens beretning. 

Birgitte Petersen, Formand for Kultur og Idrætsudvalget: Birgitte fortæller, at det er 3. eller 4. gang 

hun er med til generalforsamlingen; hun synes det er meget spændende og hun deltager med stor 

fornøjelse, da hun ser en forening der udvikler sig, og som gerne har et nyt projekt hvert år. Hun 

ønskede Foreningen held og lykke med Erhvervsskole projektet. På svømmeområdet ville hun gerne 

fremhæve, at netop Mads Jensen fra vores svømmeudvalg havde leveret de afgørende argumenter, 

der resulterede i, at der blev afsat penge til at få Sct. Jørgens Badet renoveret. Endvidere kunne hun 

indvie os i, at Roskilde Kommune var blevet tilbudt at købe Kildegården (de to gamle 

retsbygninger). Det skal vurderes sammen med Idrætsunionen og aftenskolerne, og er forsat blot på 

ide-stadiet. Intet er besluttet eller købt. Visionen er at få et idrætsstrøg som del af bymidten, i lighed 

med vores kulturstrøg i byen. Birgitte slutter af med at sige tillykke med vores jubilæum og opfordre 

os til at fortsætte det gode arbejde og glæder sig til at høre mere om alle de spændende planer for 

dette år. 

Herefter er formandens beretning taget til efterretning.   

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  

Birger fremlagde regnskabet, med følgende bemærkninger: 

Aktivitetsgebyr: Kr. 40.647,50 overføres til 2014 regnskabet til dækning af aktiviteter, som går over 

årene 2013/14. Af de kr. 40.647,50, går 34.247,50 til aktiviteter, mens kr. 6.400,00 indsættes på 

konto for grundkontingent; hvilket forklarer underskuddet på afdelingsregnskabet.  

De afdelinger som kommer ud med underskud på årets regnskab, skyldes manglende indbetalinger 

fra deltagerne. De penge arbejder vi i øjeblikket på at få ind.  

Endvidere opfordrede Birger til en tidlig dialog med udvalgene, når nye aktiviteter startede op, så 

udgifter til dommer, instruktør, baneleje osv. blev koordineret fra starten.    

Var godt tilfreds med det positive resultat af regnskabet. 

Bemærkninger fra Fodboldsudvalget, Jan Dalsgaard: Opfordrede til at der kom dialog, så holdene 

ikke kunne stille op til kamp, hvis de ikke havde betalt. Så slap vi for at jage efter pengene efter 

turneringerne var afholdt. 

Formand Claus Schou: Oplyste at vi havde mulighed for at tilkøbe et betalinsmodul til hjemmesiden, 

men at det krævede at medlemmerne var indstillet på at bruge det. Hvis vi skal tilkøbe dette modul, 

ville bestyrelsen gerne have input fra udvalgene – specielt holdsports udvalgene, da det muligvis 

kunne give udfordringer at afregne for et hold.  

Jan Dalsgaard gentog, at ingen indbetaling, ingen deltagelse, så de var tilhænger af forudbetaling.  
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Som en sidebemærkning, ville Birger også gerne opfordre til at medlemmerne indsendte billeder fra 

sportsaktiviteterne, som kunne komme på Facebook. Alle skulle blot huske at få sammentykke fra 

personerne på billederne, til at billederne måtte komme på foreningens Facebook side.  

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

6. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 7. Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

A) Til Næstformand blev John Petersen enstemmigt valgt      

B) Til Kasserer blev Birger Jensen enstemmigt valgt 

C) Til Bestyrelsesmedlem blev Mads Jensen enstemmigt valgt 

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, gældende for 1 år. 

    Michelle Ejdal blev enstemmigt valgt 

9. Valg af 1 revisor, gældende for 2 år. 

    Steen Rasmussen blev enstemmigt valgt 

 10. Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år 

       Klaus Langager blev enstemmigt valgt 

 

11. Eventuelt 

Årets modtagere af plaqueter. 

 

15 år som medlem i Badminton  Bodil Bodi 

Årets leder.  
 

For 6. gang uddeler vi vores leder pokal. 

 

Som de forgangene år, har vi haft indtil flere gode valg muligheder at vælge imellem, og som 

bestyrelse er det rart at have de valgmuligheder. Dengang da vi indstiftede prisen beskrev vi 

mulighederne for hvem der kunne modtage denne pris, altså ikke kun ledere i foreningen, men også 

dem der gør et stort stykke arbejde i en afdeling. 

 

Dette årets leder går meget op i sin aktivitet. Han er en meget entusiastisk person, med mange års 

erfaring indenfor foreningslivet. Han har mange ideer og ser tingene fra nye sider. Han er bl.a. 

idemanden bag folderene på vores hjemmeside, så alle kan se, hvad det vil sige, at dyrke denne 

aktivitet. 
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Han var manden der trådte til, da det så allermeste stort ud for udvalget. Han har været primus motor 

i afholdelse af DM i sommer, og sikrede at vi i Roskilde fik ros for et flot arrangement! Sidst men 

ikke mindst, så modtog han også en medalje til Sportsfesten. 

 

 

Det er Per Grim som modtager af årets lederpokal 2014. 

 

Desværre var det ikke muligt for ham, at være her i aften, ej heller at få ham med på Skype, men han 

sender en hilsen sydfra, hvor han er på forretningsrejse.   

 

Erindringskrus til årets leder 2013  

Sidste års modtager af årets leder pokal, Bente Lauridsen modtog erindringskruset.  

 

Indlægsholder: 

Formand i Roskilde Idræts Union (RIU) Jørgen Aufeldt 

Jørgen vil gerne fortælle om, hvad der sket i Roskilde på det idrætsfaglige område, specielt Erhvervsskole 

projektet. Alle er jo optaget af den nye skolereform. 

Han fremhævede at Roskilde2go var én af de mest populære projekter, hvor det specielt er de unge, der er 

lettest at få fat i – dog er de svære at få fat i de 15-21 årige udenfor skoletiden. Derfor blev sidste del af 

Roskilde2go til en del af undervisningen. Unionen er del af både styregruppen bag Roskilde2go og med som 

sponser, så derfor er de også meget interesseret i, at det blev en succes og at det blev brugt. 

Roskilde er så heldig at blive udpeget af Kultur ministeren til at være ”Bredde Kommune” i to år. Det er rigtig 

godt for den almene sundhed, fordi vi ved, at de unde bedre kan modtage undervisning, når de har bevæget 

sig. Derfor er Unionen meget optaget af dette projekt. Et andet projekt, som Unionen er meget optaget af, er 

den nye svømmehal.  

Roskilde2go – det var interessant at se, at det var de ”ikke typiske” sportsgrene som Poledance og Zumba, 

som var trækplaster. Jørgen takkede derfor for foreningens opbakning til Zumba. Roskilde2go lukker ned nu 

for denne sæson, men starter op igen, når skolerne starter op efter sommerferien.  

Til sidst takkede Jørgen, for at han måtte deltage.  

Claus Schou: Vi vil rigtig gerne være med: Vi vil bruges, så spørg os gerne! Vi deltager gerne med det der er 

relevant for vores forening.      

 

Filialdirektør for Sparekassen Sjælland. Allan Markussen  

Lod tanker gå tilbage til sidste år, hvor han underholdte med stort PowerPoint show. Det ville han undlade i 

år. Han takkede for invitationen – Han kommer gerne; både fordi de synes det er interessant og fordi de godt 

kan lide at komme i foreningen. 

Sparekassen Sjælland har specielt været engageret i Bike & Run. De støtter en del lokale idrætsforeninger – 

og når de udvælger en forening de vil støtte, så gør de det helhjertet. Så stiller de sig til rådighed. Det beviser 

de også i aften, hvor Michelle stiller op som suppleant. Hun deltager også gerne med et boost til svømning. 
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Allan er imponeret over afviklingen af Bike & Run. Synes det er et rigtig godt koncept og synes at der er 

rigtig godt styr på afviklingen. Håber at vi får endnu flere deltagere i det kommende år. De støtter også gerne 

de andre afdelinger, hvis der er lige så godt styr på dem. 

Allan runder af med at sige, at foreningen har gang i noget af det rigtige, og derfor vil Sparekassen Sjælland 

gerne blive ved med at deltage. 

 

Foreningskonsulent Sannie Kalkerup 

Takkede for det gode samarbejde; synes at foreningen var innovativ, flittig og positiv – og synes det var skønt 

at se, at der gerne kom en ny aktivitet hvert år. 

Sannie talte om det vigtige partnerskab, som var vejen frem. Partnerskab med kommunen, med sponserer og 

med virksomhederne. Og hun satte fokus på lederrollen. Der er en general mangle på ledere, og her kan 

foreningen give mulighed for at anskue lederrollen på en helt anden måde, og kan tilbyde foreningen et 

lederforløb. Dette er ikke kun et tilbud til bestyrelsen, men også til dem ude i afdelingerne. Slutlig ønskede 

hun tillykke til de valgte. 

 

Formand Claus Schou 

Sluttede af med at takke alle gæsterne og takkede for de fine ord – det var godt at have både kommunen, 

unionen og sponserer med!  

   

 

Referent Sekretær Christina Bildsøe Møller 

 

 

____________________  ____________________ 

Formand Claus Schou                           Dirigent  Sannie Kalkerup 

 

 

 

 

 

 


