
1 

 

Roskilde Firma- og Familieidræt  
 

Referat fra        
Generalforsamling  

i henhold til vedtægternes § 10.2 

 
Mandag den 21. marts 2011   

på Hotel Comwell, Vester Kirkevej 12,              

4000 Roskilde. 

 

 
 

 

 

 

Dagsorden ifølge § 10.3 

 

 

1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Beretninger fra bestyrelsen og evt. afdelinger. 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

6. Indkomne forslag. 

7. Fastsættelse af grundkontingent. 

8. Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

8.1.   Formand Claus Schou  Villig til genvalg 

8.2.  Sekretær Bitten Petersen Villig til genvalg 

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

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

10.1.1. Arne Sørensen Villig til genvalg 

11. Valg af 1 revisor suppleant, gældende for 1 år. 

12. Eventuelt. 

 
 

 

 

 

 

Ad.1 Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Der var 41 stemmeberettigede medlemmer. 

 

Ad.2 Valg af dirigent. 

Foreningskonsulent Peder Trolle blev enstemmigt valgt. 
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Ad. 3 Valg af stemmetællere. 

Kim Bramming og Arne Sørensen blev valgt. 

 

Ad. 4 Beretning fra bestyrelsen. 

Det nye i RFI er den meget store dille Zumba! Aldrig har RFI solgt en aktivitet så hurtigt, helt 

optaget inden vi havde fået lavet en ”flyer” . Det var over alt forventning og vi måtte lave et hold til, 

som også blev solgt hurtigt. Dette er et godt eksempel på, at nye ting hele tiden ”popper op” og tør 

man tage udfordringen op, ja så lykkes det som regel. På denne konto fik vi en ny afdeling og nye 

personer i foreningen.  

 

Bestyrelsen afholdt et lille seminar. For at behandle et af de helt tunge emner som er en ny 

økonomisk model for RFI. Vi har igennem de senere år fået færre indtægter til at dække vores 

udgifter i forbindelse med afholdes af vores turneringer. I 2007 afskaffede vi opkrævningen af 

grundkontingentet og har det i dag som en post i regnskabet, hvor brugerne betaler for en aktivitet 

hvor dette er indlagt i prisen. Vi har hele tiden friholdt alle de idrætter som havde en løbende 

turnering, men det kan vi ikke mere. Lokale gebyret skal også lægges oveni aktiviteternes priser fra i 

år. Vi betaler også over 17 tusind kr. for lokale på Kildegården. Dette skal dækkes ind af 

medlemmerne og brugerne af lokalet. Det er vigtigt at vi kan styre økonomien, og det kan kun lade 

sig gøre hvis bestyrelsen fastsætter hvad det skal koste som minimum i de forskellige afdelinger. 

Derfor skal vi også stemme om fjernelse af grundkontingent, da det ingen reel betydning har mere. 

Kassereren har derfor sendt ud til afdelingerne hvor meget det skal koste for hver afdeling i år. Der 

er selvfølgelig nogle afdelinger der vil kunne mærke det mere end andre, men den afdeling som får 

den højeste stigning er taget i ed inden beslutningen om prisen for næste sæson. 

  

Motion på Arbejdspladsen er jo også noget som vi ”sælger” til vores arbejdspladser, så derfor vil vi 

også fremover få nye medlemsformer. Arbejdspladser som ønsker at være med, men kun på deres 

arbejdsplads.  Det er de arbejdspladser/firmaer som ønsker Motion på Arbejdspladsen samt 

muligheden for at komme på nogle af de kurser som Firmaidrætten udbyder.. Dem skal vi også have 

mulighed for at optage, så de kan nyde godt af at være med i ”familien”.  

Dette også som en ny vedtægt der skal stemmes om i år. Indtil videre har vi et nyt firma og flere nye 

vil komme til i løbet af året. Vi arbejder i øjeblikket på en stor uddannelses institution om 

mulighederne for dem. 

 

Det er ikke helt så nemt at få firmaerne til at betale for deltagergebyret som før. Mange har haft 

SKAT som begrundelse for ikke at betale noget, men nu ser det heldigvis ud til, at der igen kan 

skabes muligheder for firmaerne for at yde tilskud til en god sags tjeneste. Vores bowling afdeling 

har også mærket krisen, idet bowling centeret er lukket. Fra ejeren af bygningerne har vi dog fået af 

vide, at der vil være en ny aktør på banen fra den kommende sæson – så må vi se om vi kan blive 

enige med dem om en fornuftig pris! 

 

Vi overgik til en ny platform på it. siden i år. Nu foregår det hele online hvor alle kan komme på via 

nettet med pass Word. I fasen med overflytning til det nye system, gik der endnu engang ”kludder” i 

det. Lige pludselig var vi vokset med en halv gang! Det ville selvfølgelig være dejligt, men nok ikke 

sandt, så John, Irene og Gerda har været på hårdt manuelt arbejde for at rydde op. Det har de så til 

gengæld gjort så godt, at vi er lidt færre end året før.  
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Fra alle afdelingerne: 

 

Badminton. 

På turneringssiden er der kommet et par nye hold til, heri blandt et helt nyt firma. Det er stadig en 

lille turnering hvor der bliver spillet noget god motions badminton. Den største udfordring er at 

fortælle andre om hvorfor de netop skal spille hos os – mange tror stadig vi er en ”professionel” 

klub.  Som mange af de gamle idrætter hvor man skal stille et hold er det svært, men mon ikke vi har 

været så langt nede nu, at det kun kan gå den rigtige vej – vi i afdelingen vil i hvert fald gøre vores 

for at det kommer til at ske. Paradoksalt er det dog, at mange stadig gerne vil spille en gang om ugen, 

men her er der endnu engang blevet skåret i vores muligheder for at få et anstændigt tidspunkt at 

spille på. Det kan godt være man siger, at ved at spille sent, kan børnefamilierne være med, så er de 

jo lagt i seng. Sådan var det før, manden kunne ”slippe” hjemmefra, men familiemønstrene har 

ændret sig, så nu skal mor også noget! Hvis kommunen skal leve op til hvad de lover, når man som 

tilflytter kommer til byen, bør der også være mulighed for at dyrke noget breddeidræt i en helt 

almindelig forening på et anstændigt tidspunkt. 

 

Bowling. 

Roskilde Bowling Center lukkede her i foråret. Dette er meget uheldigt fordi det kan gå ud over os i 

det lange løb. Vi håber meget at vi kan starte op igen fra august.  

2010 havde vi den glæde at være vært for DM. Der blev spillet i Roskilde og Taastrup. Begge steder 

var der god stemning og mange gode kampe blev det til. Vi havde nok håbet på lidt flere deltagere. 

Vi fik en fantastisk aften fest på Comwell, også selvom at alt strømmen gik, da der var allermest 

gang på danse gulvet. Alle tog det pænt, vi fik jo også gratis drikke resten af aften.  

Kirsten Olsen har valgte at stoppe som formand. Gert Brix Hansen har overtaget formandsposten i 

bowling afd.. Alt afhængig af hvad den nye aktør i bowlingcenteret kan tilbyde, vil vi også prøve nye 

veje af. 

 

Bridge. 

Vi spiller som sædvanligt i vores lokale på Kildegården. Vi løb ind i nogle problemer på det ene 

hold, så det måtte lukke igen. Som situationen er nu, har vi nok mulighed for at udvide vores 

afdeling med et eller to nye hold i den kommende sæson. 

 

Fodbold / Futsal. 

Igen i år har vi haft en god turnering ude på banerne i Darup. Der er blevet spillet i tre rækker fra maj 

til oktober. Vores dommer klub er blevet styrket og fungerer godt. Til den kommende sæson er der 

kommet en ny ansvarlig for fodbolden, Jesper Andersen. Vi har også haft nogle stævner i futsal i 

Roskilde hallerne i foråret, hvor der var en rigtig god tilslutning. 

 

Gokart. 

Vi måtte sande i løbet af sommeren, at den måde som vi kunne tænke os at tilbyde gokart på, ikke er 

den som Roskilde firmaerne åbenbart vil. Det resulterede i, at vi kun fik et lille endags stævne ud at 

køre i år. Morten har fået nyt arbejde i København, men der er her også fundet en ny ansvarlig, 

nemlig Torben Thomsen. Vi har haft møde den IA ansvarlige for gokart i Danmark, sammen med 

vores sælger Carsten og er ved at finde en ny form at tilbyde her i 2011. 

 

Golf. 

Udvalget synes at sæsonen er forløbet godt. Det har været spændende at prøve flere forskellige 

former for spil i året. De fremmødte var helt enige og ser gerne at det videreføres i år. For at få den 

”rigtige” vinder ved sæson afslutningen bør vi finde en anden form for point givning, så det ikke er 

den, der har været der flest gange, der vinder. Ny måde kunne være at tage et gennemsnit af 
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spillerens 10-14 bedste resultater hen over sæsonen. Dette skulle give et mere retfærdigt resultat. Det 

blev foreslået, at årsmødet skulle afholdes umiddelbart efter sæsonafslutningen, hvilket blev vedtaget 

af de fremmødte. Ny i udvalget er Brian Aagreen. 

 

Stavgang / vandreture. 

Afdelingen har nu eksisteret i 6 år. Vi kan se tilbage på et år med mange dejlige ture og gode 

naturoplevelser. Vi begyndte året med en turplanlægningsfrokost hos Annelise. Der var stort 

fremmøde og alle bød ind med spændende forslag til kommende ture. 

Den 26.jan var vi så heldige, at Jesper og Hanne kom og viste film, og fortalte om deres lange 

vandretur på Caminoen. Det var spændende at se og høre om deres mange oplevelser fra turen. 

En ny interessant tur i forsommeren, gik til Christianshavn og videre til Christiania. Vi sluttede turen 

med at spise frokost på ”Ravelinen” Rigtig god tur med mange deltagere. 

Som noget nyt, prøvede vi i år kræfter med Ecco Walkerton fra kastellet i København. De sejeste gik 

10 km, de mindre seje 7 km. Der var rigtig mange mennesker, og næsten umuligt at komme frem. 

Det var en smuk tur, gennem de grønne områder og langs Amalie haven, men jeg er ikke sikker på vi 

gør det i år. 

Desværre måtte vi lukke onsdagsholdet i oktober grundet for få tilmeldte. Tirsdagsholdet det kører 

bare på skinner. Alle møder flittigt op, og alle tager del i planlægningen af nye ture. 

Blandt mange andre dejlige ture kan nævnes turen rundt til kilderne i Roskilde og turen til Vor Frue 

ved Put and Take søen. Boserup skov og Bognæs er også et sikkert hit hvert år. 

 

Svømning. 

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

fredage. Lidt flere antal deltagere end budgetteret, men med lavere indtægt p.g.a løbende tilgang over 

første halvår.  

Der er så god en fremmøde procent, at vi er nået max belægning for de fleste af holdene. Vi kunne 

dog godt servicere et par svømmere mere på torsdagsholdet. Vores torsdagstid ligger som sidste år 

før ”fritidsbruger tiderne”. Vi kan derfor ikke regne med at få denne tid igen næste sæson. Der har 

været den sædvanlige afgang og tilgang ved sæsonstart og der er løbende i sæsonen kommet nye 

svømmere til. Flere af de nye børnefamilier har udtrykt stor glæde og tilfredshed med vores 

svømmekoncept. Vi håber så, at de også har lyst til at svømme på næste års hold. Vores små 

svømmeklub flyers der er uddelt i nær området og på Sct. Jørgen skole og SFO’er har givet nye 

medlemmer igen i år.  

 

Tennis. 

Brugerbetaling af Kildegårdshallen kommer nu på tennisafdelingens regnskab. Medlemmerne blev 

forberedt på en lille stigning i kontingent til næste år. Vi skal være opmærksomme på at afbooke de 

hal tider vi ikke bruger. Dette emne var der en del snak om på Årsmødet. 

Der var nogen som ønskede at vi prøvede en Tentur turnering, hvor resultatet bliver regnet ud på en 

pc. Dette var der nogle medlemmer som gerne ville stå for. Det kunne være en ide at prøve dette til 

næste mix max arrangement. 

Der var stor stemning for at medlemmerne selv ønskede at booke deres tider. Derved kunne de også 

se på hjemme siden hvornår de skal spille. 

Der er 30 medlemmer og vi bruger vores haldtider fuldt ud. 

 

Zumba. 

Helt ny afdeling, men sikken en start. Da vi tilrettelagde det, var vi godt tilfredse hvis vi kunne fylde 

op en dag om ugen, men allerede inden det var kommet på tryk, var tiden solgt og vi måtte finde en 

dag mere – den blev også solgt på ingen tid. Vi er ca. 30 personer hver gang og nogle står på 

venteliste for at komme til. Vi har tilrettelagt det sådan, at hver ”sæson” eller modul som det hedder, 
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strækker sig over 11 gange. Det er noget som folk kan forholde sig til, og det bliver også opskriften 

fremover. Vi kunne godt tænke os en hal tid, men det er nok ikke sandsynligt lige her og nu. Pernille 

Lützhøft Jensen er ansvarlig for afdelingen og samtidig instruktør. 

 

Hvad er firmaidrætten.  
Det er en aktivitet, som kan samle nogle få eller flere fra en arbejdsplads omkring en aktivitet som 

nogen går op i.  Det er muligheden for at prøve kræfter enten sammen med, eller imod nogen som 

man måske kun kender som chefen. Hvem kunne ikke ønske sig at ”slå” chefen i en gang bowling! 

Eller spille på hold sammen i badminton og ”tæve” et konkurrerende firma! I idrættens navn er vi 

alle lige.  

Men hvad er det så de ansatte ude på arbejdspladserne vil have? Det er og bliver en opgave som vi 

hele tiden skal forholde os til, det vil sige, vi skal hele tiden være forberedt på, at det som var i går 

ikke nødvendigvis er det samme i morgen, med andre ord, vi skal kunne slå til med det samme, når 

noget nyt dukker op!  Og ikke vente halve eller hele år før vi er med på beatet. En af de udfordringer 

er muligheden for at have noget plads inden døre som hurtigt kan ændres til en ny aktivitet. Disse 

muligheder kan man bedst have, hvis vi havde til huse i noget som er vores eget. Så var det kun os 

selv som vi skulle se til og ikke vente og være afhængige af om der er ledig tid et sted i kommunen. 

Som omtalt i indledningen, havde vi et seminar i efteråret hvor et af temaerne var – RFI i fremtiden – 

udvikling eller afvikling! Vi var helt enige om, at det var udvikling som skulle være fremtiden. Vi 

må sande, at rigtig mange af de nye trends ikke er noget hvor vi skal bruge en almindelig håndbold 

eller fodboldbane, men mere et stort rum der kan rumme 30 til 50 mennesker. Disse rum har vi ikke 

rigtig nogen af i kommunen, når vi ser bort fra kommunale skoler som der er meget stor rift om. I 

efteråret havde vi hørt noget om flytningen af Ungdommens hus, og kunne jo ikke vide hvad der 

skulle ske her i år. Efter flytningen af Ungdommens hus over til Kildegården her pr. 1. april, er vi en 

af de foreninger som bliver tilbage på selve Kildegården. Det er vi selvfølgelig glade for, men vi skal 

ikke gøre os nogen forhåbninger om at få et større lokale der.  Flere steder i byen er der efter vores 

opfattelse, muligheder for en forening som os, at kunne etablere sig. På selve området her på 

Kildegården er der muligheder. Disse muligheder vil vi godt se nærmere på, for eventuelt at kunne 

flytte ind i dem. Nogen vil måske sige, at vi ikke har råd til at bygge en ny hal, nej det vil vi heller 

ikke, og med det in mente at nye ting ikke kræver en hal, ville et hus med to rum med plads til optil 

50 mennesker være ideelt for en forening som vores. Vi har derfor på sidste bestyrelsesmøde 

besluttet, at vi vil tage en seriøs snak med forvaltningen om de muligheder som vi ved er til stede. 

Angående al den megen snak og skriverier i aviser og blade, har vi den samme opfattelse af hele 

sagen omkring Ungdommens hus som RIU har givet udtryk for på deres generalforsamling og har 

ikke yderlig at tilføje. 

Der vil sikkert være mange af jer der nu siger, hvor får vi alle pengene fra og hvordan skal vi fylde 

folk ind i de lokaler. Til det er der kun at sige, at vi ikke gør noget, før vi har fået lavet nogle 

undersøgelser af mulighederne.  Igennem vores forbund har vi muligheder for at søge hjælp, også 

økonomisk, og dette vil selvfølgelig blive gjort, alt afhængig af, hvad vi finder frem til. Det vil være 

en af de ting som vi skal arbejde med i bestyrelsen i det kommende år.  

En del af det, at være en forening i udvikling, kræver selvfølgelig også meget af en bestyrelse, som 

jeg igen i år regner med vil tage en god tørn. Vi er i øjeblikket med i et pilot projekt kaldet 

SuperNova ONLINE. Det er et bogholderi og medlemsfunktion som forbundet påtænker at tilbyde 

alle foreninger fra 2012 som et led i Firmaidrætten i bevægelse. Vi er med i projektet frem til 

sommerferien, hvor det efterfølgende skal evalueres. Vi forventer os en hel del af projektet, som vi 

ser som en hjælp til foreningen fremad rettet, især når vi skal have skiftet ud på pladserne i 

bestyrelsen – det vil gøre det nemmere for en ny at overtage pladsen. Vi har også været med i den 

gruppe omkring kollegagolf, som igen i år tegner til at blive en succes. Begge dele har Gerda taget 

sig af, så en stor tak til hende for det store arbejde du har lagt og lægger i det. 
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Vi er en åben forening som har mange muligheder for alle, ikke kun dem på selve arbejdspladsen, 

som er vores helt primære målgruppe, men også dem som er kommet op i årene – kaldet seniorer. Vi 

har ikke nogen afdeling som kun tager sig af seniorer, og hvorfor nu ikke det!  Vi mener det sådan at 

det faktum at man er blevet ældre ikke gør, at man skal ”skubbes” ind i en bestemt kasse. Har man 

hele livet været med via en arbejdsplads og spillet noget sammen, kan man vel også gøre det når man 

er kommet op i årene. Det vigtigste må være at komme ud og dyrke noget sammen. Det vil vi gerne 

styrke i fremtiden og her kunne et foreningshus være muligheden!  

Roskilde kommune skal have en ny idrætspolitik hvor vi var indbudt til at give vores syn på 

fremtiden her i kommunen.  Nogle af de overordnede punkter er ”Borgeren i centrum” – ”Den 

levende by” – ”Synlighed og kommunikation”.  Alt sammen noget som vi skulle forholde os til og 

komme med input til. Vi var glade for invitationen og ser det som et skulderklap til vores forening at 

vi også bliver taget seriøst som en vigtig del af foreningslivet i kommunen. Vi vil meget gerne lave 

et samarbejde med kommunen og deres ansatte omkring Motion på Arbejdspladsen. Et af vores 

fokus områder er selvfølgelig arbejdspladsen. Faktum er, at arbejdspladsen er en vigtig arena for 

mere fysisk aktivitet for voksne, som tilbringer en stor del af dagen på arbejde uden at røre sig 

særligt meget. Mange mennesker har en travl hverdag – især børnefamilierne – så en fysisk aktiv 

arbejdsdag kan fremmes ved en flerstrenget indsats, som inkluderer ændringer i den fysiske 

indretning af arbejdspladsen, rådgivning (også på distance via telefon og internet), implementering af 

specifikke aktiviteter og øvelser (i arbejdstiden) – her tænker jeg på ”Mail Motion” og muligheder 

for at dyrke sport eller motion på arbejdspladsen. Vi har muligheden for blandt andet at tilbyde 

sundhedstjek, hvor alle KRAM faktorer gennemgås (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Det er 

bevist ved flere undersøgelser at det nedsætter omfanget af sygefravær til gavn for den enkelte og i 

stor grad for arbejdspladsen. Dette vil vi meget gerne udbringe budskabet om til alle, og det kunne vi 

gøre ved et tæt samarbejde med kommunen. Hvorfor se forhindringerne når nu mulighederne er der! 

Vi mener vi har alle muligheder for at give jer nogle gode ting som ingen andre har muligheden for, 

så derfor glæder vi os til at høre fra jer! 

 

Vi skal selvfølgelig også have sat en ny aktivitet i gang i år. Den er allerede på banen, idet vi har sagt 

ja til at være en af de 14 byer som tilbyder ”Bike & Run stafetten”. Vi er den sidste by på den 

landsomfattende nye dille og det forventer vi os rigtig meget af. Vi arbejder i øjeblikket på at finde 

en eller to lokale sponsorer som kan se det nye i det her løb. Vores plan er, at løbet skal have 

omdrejningsakse på Sct. Jørgens skole. Vi mangler bare at have godkendelserne i orden inden det 

kan meldes ud.  

 

Der er tale om et stafetløb for hold med fem personer, hvor tre fra holdet skal løbe 5 km, og to skal 

cykle 13,6 km. Kombinationen af cyklister og løbere på ét stafethold er unik for firmaidrættens 

koncept og bruges p.t. ikke i andre stafetløb i Danmark.  

 

- Bike & Run Stafetten henvender sig til almindelige motionister på de danske arbejdspladser. 

Muligheden for at være med på holdet som cyklist er unik og gør, at firmastafetten sigter bredere, så 

man også kan være med, selv om knæene og kondien måske ikke lige er til at løbe 5 km.  

 

Samlet set gennemfører man som hold i Bike & Run Stafetten en maraton-distance - fordelt med 3 

deltagere x 5 km løb og 2 deltagere x 13,6 km cykling, hvor man skiftes til at give stafetten videre til 

hinanden. Ud over den fælles motion lægger stafetten op til, at man får en sjov dag sammen med 

kollegerne. 

 

Vi glæder os fantastisk meget til at komme i gang med Bike & Run Stafetten og få bredt denne nye 

motionssatsning ud i hele kommunen. 
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Slutteligt vil jeg sædvanen tro, takke alle RFI’s afdelinger for hvad i har gjort i årets løb, samt min 

”hårdt” prøvede bestyrelse for mange gode timer. Jeg kan næsten ikke vente på alt det nye som vi 

skal få sat i søen i det kommende år.  

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

 

Ad. 5 Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Gokart gik ud med et minusbeløb. 

Fodbolden går godt. Der er blevet oprettet et dommerhold. Der er nu faste dommerhonorar. Så denne 

udgift kendes på forhånd.  

Regnskabet viser et overskud på 12.774,93 kr. 

Gerda nævnte nogle få elementer i regnskabet. 

 

Spørgsmål til regnskabet: Der bliver flere penge år for år. Hvad skal de bruges til. 

Svar: Vi har haft nedgang i vores egenkapital de sidste par år. Der har været aktiviteter som har givet 

underskud. Det kan også være risikabelt at starte noget nyt op. Bestyrelsen ønsker også at 

egenkapitalen skal stige, hvis vi skal have nye lokaler. 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 6 Indkomne forslag. 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer. 

 

Vedtægts ændringer. 

 

Alle Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget og er følgende. 

 

Alle steder hvor DFIF er nævnt, rettes til firmaidrætten. 

 

§.7 Kontingent. Slettes helt og flyttes til §.4 

 

§.4.3 Man er medlem af RFI når der er betalt for en aktivitet. 

 

§.4.4 Passivt medlemskab fastsættes af BS. 

 

§.4.5 Firma / MpA medlemskab fastsættes af BS. 

 

§. 8. Afdelinger. 

 

§. 8.5 Inden den ordinære generalforsamling skal hver afdeling have afholdt medlemsmøde, senest 

med udgangen af februar måned, med følgende dagsorden:  

1. Beretning  

2. Nye ideer i afdelingen  

3. Valg til udvalget  

4. Eventuelt. 

 

§. 8.7 Referater fra afdelingsmøde lægges på RFI’s hjemmeside senest 28 dage efter afholdt møde. 

 

§.9.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
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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 

 

§. 9.12 Der tages referat fra generalforsamlingen, som lægges på RFI’s hjemmeside senest 28 dage 

efter afholdt møde. 

 

§.10 Ekstraordinær generalforsamling 

 

§. 10.5 Der tages referat fra ekstra ordinær generalforsamling, som lægges på RFI’s hjemmeside 

senest 28 dage efter afholdt møde. 

 

Spørgsmål: Mads spurgte med hensyn til kontingent for børn. 

Svar: BS beslutter prisen i samråd med udvalget. For at sikre der bliver taget udgangs punkt i de 

udgifter der kendes for aktiviteten. Derudover kommer hvad udvalget ønsker at råde over. 

 

Ad. 7 Fastsættelse af grundkontingent. 

Da dette punkt lige er blevet slettet fra vedtægterne blev dette punkt sprunget over. 

 

Ad. 8 Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

 

1. Formand Claus Schou blev enstemmigt valgt 

2. Sekretær Bitten Petersen blev enstemmigt valgt 

 

Ad. 9 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, gældende for 1 år.  

 

Mads Jensen blev enstemmigt valgt. 

 

Ad.10 Valg af 1 revisor, gældende for 2 år. 

 

Arne Sørensen blev enstemmigt valgt 

 

Ad. 11 Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år. 

 

Steen Rasmussen blev enstemmigt valgt. 

 

 

Ad. 12 Eventuelt  

Claus Schou uddelte Plaketter og vingave til: 

 

5 år Claus Langager fra svømning 

5 år Kim Valdemar Larsen fra fodbold 

5 år Mikkel Hoffmann fra fodbold 

5 år Morten Vincent fra badminton 

20 år Claus Schou. Formand og badminton 

25 år Finn Joel Jensen fra stavgang 
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Afgående formand i bowling afd. Kirsten Olsen fik en opmærksomhed. 

 

Årets Lederpokal gik i år til Mads Jensen Formand i Svømme afdelingen. 

Det store arbejde Mads gør for afd. til stor glæde for børn og voksne. 

For hans utrættelige kamp for svømmeafdelingen. Kampen for at beholde de haltider udvalget har og 

forhandlingerne med kommunen.  

 

 

 

 

Indlægsholder: 

Gæst Ove Petersen Formand i Roskilde Idræts Union. Er glad for at komme til RFI´s 

generalforsamling og høre hvordan det går. Hverdagen for Ove Petersen består meget af idræt da han 

er formand for en stor idrætsunion med 90 idrætsklubber. Det har glædet Ove meget at RFI har meldt 

sig ind i RUI så vi har kunnet stå sammen om problemstillingerne. Det er sidste gang Ove møder op 

hos os, han har valgt at stoppe som formand om et år. Har været med i RUI i 15 år og været formand 

i 8 år. Fortsætter som formand i Roklubben. Det er dejligt at se den store aktivitet vi har og en stor 

tak til de mange, som gør en stor frivillig indsats.  Uden dem er der intet som kan lade sig gøre. 

Beder så inderligt om at kommunen ikke vil spare på børn og ungeområdet. 

Slutter med at sige tak til os alle og ønske os god vind. 

 

Indlægsholder: 

Gæst Birgitte Pedersen Formand for Kultur og Idrætsudvalget i Roskilde.  
Takker for invitationen. Vil tale om problematikken på Kildegården. Der er ikke mange som er 

tilfredse med den afgørelse som er truffet, med at flytte klubben (børn fra 4-7 klasse) fra 

Ungdommens hus ned til Kildegården. Der er blevet holdt mange møder med de forskellige berørte 

foreninger. Det var vigtigt at klubberne kom til orde, hørte om planerne samtidig og hvad det kom til 

at betyde. Birgitte har oplevet nogle møder hvor klubberne har kunnet fortælle politikerne hvilke 

åndsvage beslutninger der er taget. Hvordan det vil ødelægge Kildegården og ødelægge 

foreningerne. Der blev talt om hvad der skulle gøres for at foreningerne kom godt igennem det. Der 

er ingen klubber som bliver smidt ud på folkeskoler eller lignende. De klubber som har 

idrætsaktiviteter bliver på Kildegården og det er meget vigtigt. Den første opgave var at fjerne 600 

bridge spillere som er på Kildegården 4 dage om ugen. De har nu fået lokale i A huset. Gymnastik 

foreningen som skal dele lokale med andre var bekymret for en gammel fane de havde hængende. 

Fanen vil blive rammet ind så der ikke sker den noget.  Forvaltningen vil tilgodese de ønsker og 

behov klubberne måtte have.  

Dampradioen er meget utilfreds med at skulle flytte til andre lokaler. Der er også nogle foreninger 

som kommer med konstruktive indspark. Det er fortrinsvis idrætsklubberne bordtennis, 

bokseklubben og musikskolen som gerne vil lave et samarbejde med klubben. Der er forslag om at 

der bliver en stille dag. Alle aktiviteter skal denne dag være lydsvage i klubben, da der f.eks. er et 

foredrag et andet sted i huset.  

Claus Schou og forvaltningen skal have et møde omhandlende eget lokale til firmaidrætten. Der er 3 

store rum nede på Gartnergården, Beliggende på samme grund som Kildegården. Hvilken stand de er 

i skal der kikkes på. Claus skal finde ud af hvor mange der kommer. Birgitte Petersen ønsker at 

fastholde dialog og samarbejde med mange af foreningerne.  

 

Indlægsholder: 

Gæst, Peder Bisgaard. Formand for Dansk Firmaidrætsforbund. 

Takker for at måtte deltage i RFI’s generalforsamling, det er ved at være en tradition. Det er dejligt at 

komme rundt og høre hvad der rører sig. Det er en fordel at komme til sidst så har man hørt hvad 
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lokale politikere og andre har at sige. Fortæller om fordelene ved at have egne og ikke mindst egnede 

lokaler det er meget vigtig ikke mindst for udviklingen med de udfordringer vi står over for i dag. 

Fortæller om Hillerød hvor de har fået deres egne lokaler. Det har været en stor positiv udvikling 

med 40 % medlemsfremgang. Det er en stor udfordring for det er blevet en stor forretning med en 

omsætning på 1,6 million så RFI har noget at se frem til.  

Som Formand for landets 3. største idrætsforening vil Peder Bisgaard love at der sker noget inden for 

idrætten. Det forventes at efter sommeren 2011 træder der en ny tips og lottolov i kraft, som kan få 

vidtrækkende økonomiske konsekvenser for alle 3 idrætsorganisationer. Så store at man kan frygte at 

det såkaldte fyord fusion igen kan blive aktuelt. I øjeblikket kikker alle 3 organisationer frem til 2014 

hvor det ligger fast at der skal være en evaluering af loven. Hvordan ser indtjeningen ud. Det er der 

ingen som ved. Der vil se på om de bruger statsmidlerne fornuftig. Der vil formegentlig ikke komme 

et politisk påbud om at fusionerer, det er der ikke tradition for.  

Firmaidrætten skal i de næste 2-3 år være utrolig synlig, ikke mindst overfor politiske instanser. Så vi 

viser og fortæller hvad vi gør ved tingene og har en målgruppe som ingen af de andre helhjertet gør 

noget for.  

Overrækkelse af hædersbevisning fra forbundet. 

Frivillige ledere er uvurderlige, derfor skal vi værne om lederne og værdsætte disse med de 

muligheder vi nu har. Vi ved reelt ikke hvor mange frivillige ledere vi har i Dansk 

Firmaidrætsforbund men det bliver uden tvivl til nogle tusind. I Hillerød blev der i 2010 lavet et etisk 

regnskab hvor der blev gjort op hvor mange timer de 3500 frivillige ledere og instruktører i Hillerød 

brugte.356.000 timer og omregnet til en timeløn på 120 kr. svare det til arbejdskraft til 42.720.000,- 

kr. årligt.  

Som en beskeden tak for indsatsen har vi i Dansk Firmaidrætsforbund nogle regler for at hædre 

personer der har gjort en indsats for Firmaidrætten.   

Af Fortjenestetegn skal der uddeles 2 i aften Fortjenestetegnet er et grønt emaljeemblem indstiftet i 

1988 som kan tildeles en Firmaidrætsleder som har udført et særdeles aktivt og årelangt arbejde i 

mindst 25 år for firmaidrætten.  

Den første modtager af fortjensttegnet er en person som har gjort en indsats for den lokale 

Firmaidrætsforening og en lokal firmaidræts klub. Startede i RFI skydeafdelingen 1986. Der blev der 

brugt mange aftner og timer. I 2001 lukkede skyde afd. Derefter kom modtageren med i 

Lystfiskerafd.  hvor han var meget aktiv for at få folk med til den årlige store fiske dag. Der var flere 

busser der blev fyldt og drog til Helsingør for at fiske i Øresund. Denne afd. lukkede 2002. Derefter 

har modtageren været med i stavgang afd. Modtageren er også aktiv på sit arbejde i firmaklubben på 

sin arbejdsplads Roskilde Sygehus i rigtig mange år.  

Finn Joel Jensen er en værdig modtager af Firmaidrætsforbundets fortjensttegn. 

 

Den anden modtager af fortjensttegnet har også gjort en stor indsats for RFI og sin egen 

arbejdsplads. Modtageren er en person som er synonym med badminton i Firmaidræt. Har været 

udvalgsmedlem i badminton siden 1981 d.v.s. i 30 år. Hun har altid tilrettelagt programmerne lige fra 

de gode gamle dage hvor 100 hold spillede hver uge til i dag hvor knap så mange spiller. Hun er af 

den faste overbevisning at der skal være en badminton turnering. Er der ikke tilstrækkelig tilmeldte 

så ringer hun rundt indtil turneringen er oppe at stå. Hun er krumtappen i afdelingen og gør et næsten 

et uerstatteligt arbejde. Alle kender hende som en glad og stille person, som altid er parat til at 

hjælpe. Hun er ikke den som råber op men har sine meninger. Der er ikke noget med at tilmelde sig 

en række hvor man ikke hører hjemme, det er bandlyst. På hendes egen arbejdsplads hvor hun er 

kendt af alle, står hun for at samle hold på Risø.  

Bente Lauridsen er en værdig modtager af Firmaidrættens fortjensttegn. 

 

Spørgsmål fra salen: Angående bowling hvor bowlinghallen er blevet lukke længe før sæsonen 

slutter. Hvad med det vi har betalt. 
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Svar: Claus svarer at man skal betale hvad man får. Da vi fik brevet om lukningen af 

bowlingcentret, skulle vi lige se hvad der skete derude. Ville de åbne igen efter en uge f.eks.. RFI 

betaler bowlingcentret for de gange RFI spiller og vi betaler ikke et halvt år forud. Så det vil sige at 

de penge spillerne har betalt for meget får bowlingspillerne tilbage.  

 

Claus Schou takkede deltagerne for deres tilstedeværelse ved generalforsamlingen. Det er dejligt at 

så mange er mødt frem. 

 

Bestyrelsen takker vores revisorer Arne Sørensen og Kim Bramming for deres arbejde. 

 

 

Referent  Sekretær Bitten Petersen 

 

 

  

 

 

 

Claus Schou  

Formand i Roskilde Firma- og Familieidræt                 

 

 

 

 

Gerda Pedersen 

Kasserer 

 

 

 

 

Peder Trolle                                                                   

Foreningskonsulent                                                                         

 

 

 


