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Referat af 

 

Roskilde Firma- og Familieidræts 

 

Ordinære Generalforsamlingen  

 

den 20. marts 2007 Kl. 18.00 

på Slagteriskolen, Maglegårdsvej 8, Roskilde. 

 

 

 
Dagsorden ifølge §10.3 

 

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. Fastsættelse af grundkontingent. 

8. Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

a. Formand Claus Schou      Villig til genvalg. 

b. Sekretær Bitten Petersen     Villig til genvalg. 

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

a. Bestyrelsen foreslår Kim Larsen, fodbold. 

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

a. Bestyrelsen foreslår Jes Bodi. 

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

a. Bestyrelsen foreslår Irene Petersen. 

12. Eventuelt. 

 

 

 

 

AD. 1.  Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Fremmødte medlemmer blev godkendt af bestyrelsen. 

 

Ad. 2.  Valg af dirigent. 

Sannie Kalkerup blev enstemmigt valgt.  

Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

 

Ad. 3.  Valg af stemmetællere. 
Jes bodi og Henrik Vittrup blev valgt. 
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Ad. 4.  Beretninger fra bestyrelse og evt. afdelinger. 

 

Formand Claus Schou beretter. 

Det er et år siden vi vedtog, at gå over til generalforsamling.  

Vi prøver hermed noget nyt, nemlig at invitere til generalforsamling, samt giver lidt mad og drikke 

efter mødet.  

Vi har ændret mødestrukturen sådan. Hovedbestyrelsesmøder (HB møder) bliver erstattet af 

Afdelingsudvalgsmøder (AU møder) her er idræt og motion i fokus. Forretningsudvalgsmøder (FU 

møder) erstattes af bestyrelsesmøder (BS møder) Her tales mest om det administrative, regnskaber 

og budget m.m.. Vi har kun hørt ros for dette skifte og tager det som et godt tegn for fremtiden. 

 

Projekt Østbyen blev sat i gang 1. januar 2006  

Vores mål var at få synliggjort vores forening, samt få nye firmaer ind som medlemmer.  

Det lykkedes i høj grad at synliggøre os overfor presse, kommune og Roskilde egnens Erhvervs 

Udviklingsråd (REUR) samt etablere og uddybe samarbejdet med disse. 

Overordnet kan vi konkludere 

 … det er utroligt ressourcekrævende at etablere en personlig kontakt ude på virksomheden / 

arbejdspladsen 

 … valg af og motivation af kontaktperson er meget afgørende for succes 

 … virksomheder / arbejdspladser med mange pendlere er primært interesserede i 

enkeltarrangementer 

 

Bowling arrangementet var en succes det trak 48 personer til, måske mest fordi det var gratis at 

spille, men næsten alle blev efterfølgende til spisning som ikke var gratis.  Efterfølgende evaluering 

har også vist, at folk gerne vil prøve det her igen. Dette viser også at enkeltarrangementer er en 

måde at få flere firmaer til at mødes på.  

  

Til sommer fodbold turnering deltog 11 nye firmaer. To fra selve projektet og ni som følge af 

synligheden i pressen. Der var også en del som benyttede sig af, at kunne spille badminton, vel at 

mærke når de havde lyst. Det eneste man skulle gøre var, at ringe og høre om der var en ledig bane 

en time. Dette tilbud gjaldt kun onsdage i tidsrummet kl. 17.00 til kl. 20.00. 

Der hvor vi ikke formåede at få den store succes, var til de ”små” ting, så som stavgang, selvom det 

er oppe i tiden.  

 

Roskilde Multi Motion var en anden stor satsning i samarbejde med Roskilde Orienteringsklub og 

Roskilde Cykel motion. Efter det første møde hvor Kaj Knudsen, Roskilde kommunes 

idrætskonsulent også medvirkede, nedsatte vi en arbejdsgruppe omkring dette. Igen blev der lagt 

rigtig mange frivillige timer i at få det op og stå. 

Vi havde fået Arbejdernes Landsbank med som del sponsor, og afholdte et fint pressemøde lige i 

starten af maj måned, hvor pressen mødte pænt frem. Til trods for den megen presseomtale, 

lykkedes det os kun at få 10 tilmeldte hold, og vi valgte at aflyse dette arrangement, da vi mente at 

det ikke ville være sportslig rigtigt at afvikle det med så få deltagere. Den største årsag til 

aflysningen, skal helt sikkert findes i den korte tid vi havde til at markedsføre os på. Vi havde godt 

nok lavet et samarbejde med Adventure Race Danmark, og havde fået vores løb lagt ind på deres 

hjemmeside, men skal man afholde et sådan arrangement igen, skal det ud mindst et halvt år før. 

 

Hvad fik vi ud af alle vores anstrengelser; 

 RFI blev synliggjort på de udvalgte virksomheder på baggrund af de fremsendte 

aktivitetstilbud, som blev formidlet ud på virksomheden samt via RFIs blad og Firmaidræt. 

Ledelsen blev ligeledes på alle virksomheder opmærksomme på, at RFI eksisterer. 
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 Der blev på 14 af de 15 virksomheder etableret en fast kontaktperson. Dog trak en sig efter 

tre måneder, så vi kom ned på 13 kontaktpersoner. 

 Af projektets 15 virksomheder er tre i dag medlem hos os. 

 At det er ”manden” på gulvet som vi skal prøve og finde, ikke så meget kun at gå efter 

ledelsen i virksomhederne. 

 At skal vi i gang med noget nyt, skal man ikke begynde henvendelserne til virksomhederne 

i slutningen af december måned. 

 

Skulle nogen have lyst til at læse den evaluerings rapport, er i meget velkommen til at henvende jer 

til bestyrelsen. 

 

Hjemmesiden har vi fået relanceret. Vi købte det CMR system fra forbundet som alle foreninger 

har fået tilbudt at købe. Hjemmesiden skal være aktuel. Siden vil hele tiden have oplysninger og 

tilmeldinger fra forbundet kørende ude i den højre side, som hele tiden bliver opdateret. Vi kan selv 

bestemme i hvilket omfang vi vil have siden til at være levende. Inga Steffensen er vores web 

master. Inga har tidligere stået for en hjemmeside.  

Vi ønsker at afdelingerne vil bruge hjemmesiden, som arbejdsredskab med hensyn til tilmeldinger, 

indhenter informationer, resultater m.v. Fodbold afdelingen har besluttet kun at bruge hjemmesiden 

til at kommunikere til deres spillere på, både info og resultater hvor spillerne selv skal indtaste deres 

resultater efter endt kamp.  

 

Kurser er der afsat en del penge til. Vil meget gerne have folk på relevante kurser. Meget få har 

været af sted i 2006 så vi tror ikke alle i vores udvalg ved, at det tilbud faktisk ligger der.  

 

Kegler Der blev inviteret til informationsaften hvor vi gav lidt at spise og drikke. Her måtte vi 

sande, at selvom vi havde de bedste intentioner, var fremmødet meget lavt. Vi må nok se det som et 

udtryk for at der ikke er basis for en sådan aktivitet i vores forening.  

 

DFIF. Fra 1. januar 2007 har der været fri tilmelding til alle DM stævner. Vi har haft to stævner 

med begrænset deltager antal. Har udvalgene gjort nok for at videregive dette budskab? 

RFI betaler for en del af udgifterne, her mener vi tilmeldingsgebyret i de idrætsgrene som vi har på 

vores program og giver også et kørsels tilskud 

 

Sundhedscertificering. Fra formandsmødet i november blev det offentliggjort at MpA (Motion på 

arbejdspladsen)vil tilbyde virksomhederne Sundhedscertificering fra starten af 2007. Dette er så 

småt kommet i gang rundt omkring i landet. Der forventes meget af dette nye tilbud. 

Det kom også frem, at man vil lave et fremstød i de fem største byer i Danmark. Arbejdstitlen er 

”DFIF i storbysatsning”. På det nyligt afholdte kredsformandsmøde var dette en del af mødet. 

Hvorfor vil man lave det; 

 Det traditionelle idrætsmønster er under opbrydning 

 Folk vil dyrke idræt/motion på en ”ny måde” – også firmaidræt 

 Storbyerne samler (store) virksomheder 

 Der er et kæmpe medlemspotentiale 

 Der er fokus på ”firmaidræt” (- og sundhed) i virksomhederne 

 Øget pres fra DGI 

 Storbyforeningerne mister medlemmer / stagnerer 

 DFIF og foreningen bliver mere synlige 

 Mulighed for bedre målrettede indsatser – også i dagtimerne 

 De frivillige får mere tid til aktivitet 
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Navneændring. DFIF´s kommunikations udvalg arbejder med navneændringen. Det vil komme på 

mødet i april og blive fremlagt alle formændene. En af grundene skulle være at synliggøre DFIF 

bedre, men efter min opfattelse, har netop 2006 været et særdeles godt år, hvad medie omtale angår. 

Skal det have nogen effekt at skifte navn, skal alle skifte, og det tror jeg ikke alle vil. RFI har ingen 

planer om at skifte navn, slet ikke nu vi lige har gjort det kæmpe arbejde med at synliggøre os i 

Roskilde og omegn. 

 

Stortræf er et af de tilbud som forbundet har til frivillige i en forening. Dette møde afholdes hver 

andet år, og er et træf hvor forskellige grupper, lige fra kasserer, web mastere og idrætsfolk mødes 

til erfaringsudveksling. Fra Roskilde havde vi syv personer af sted, og her tror jeg alle fik noget 

med hjem, som kan bruges enten i deres egen afdeling eller i RFI som helhed. 

 

Badminton.  

Badminton som turnering i RFI har ikke har den store appel til firma idræts folket mere. Vi er nede 

på kun 17 hold, så det har været en ”kamp” at få en turnering op og stå.  

Morten var på et badminton træf, hvor man diskuterede badminton i hele Danmark, og her kom der 

et oplæg til noget helt nyt, nemlig speedminton. Dette kunne være det nye tilbud til vores 

medlemmer..  

Badminton fik igen præmier med hjem fra et DM – TILLYKKE. 

 

Bowling. 

Bowling har haft en rigtig god sæson. Onsdage spilles fra kl. 11.00 til kl. 12.00 der står flere på 

venteliste til. Roskilde afholdte det sidste kredsstævne under den gamle form, et stævne som forløb 

rigtig godt. Fra Roskilde deltog der 4 personer i DM i København. 

 

Bridge. 

Motionstilbud til hjernen. Der spilles eftermiddag og aften. Som hovedformål er det vigtigt at få talt 

med hinanden og selvfølgelig få spillet en masse bridge. 

 

Fodbold / Futsal. 

Sommerturneringen kom op og stå med 35 hold. Det gennemgående problem i sommer, har været 

dommerne. Selvom der er bestilt dommere, kan SBU aflyse samme dag og det gør de ofte, til stor 

skade for vores spillere. Problemet er, at vi i firmaidrætten ikke har samme ”vægt” som hvis det er 

hold under SBU eller DGI. Det er blevet vendt i afdelingen om vi skal til at have vores egne 

dommere igen. Lige midt i sæsonen blev formanden nødt til at trække sig af personlige årsager og 

der blev fundet en ny mand til at overtage posten. Sammenfaldet af dommer mangel og en formand 

der ”gik i utide”, har haft den store betydning at mange hold slet ikke kom til efteråret kampe, og 

selve turneringen blev amputeret. Flere hold har simpelthen ikke ville betale for noget som i den 

grad gik i vasken. Som en økonomisk konsekvens af dette, har bestyrelsen besluttet at helt se bort 

fra sæsonen 2006.  For 2007 er tilmeldingsfristen lige udløbet, og der er taget de fornødne tiltag til 

at det ikke gentager sig igen. 

Futsal har også været kørt som en turnering i sæsonen. Som nye i en afdeling har de fået sat en lille 

turnering sammen, men prisen for dommere, og her er der ingen problemer, gør at det er en 

forholdsvis dyr vinteraktivitet.  

DFIF havde igen i år lavet et åbent DM i Futsal, med afvikling af over 30 indledende turneringer 

rundt om i landet. Vi havde en afdeling af dette stævne i januar 2007 med 14 hold. En kæmpe 

succes for både spillere og os som arrangør. Vi har lagt billet ind på selve finale stævnet i 2008 – 

men får vi ikke det, vil vi stadig være med til at afholde et eller måske to stævner. Det er nu vi skal 

slå det fast overfor dem som ønsker at spille Futsal, at dette er kommet for at blive. 
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Livsstil. 

At ændre livsstil er svært og få dem til at komme til vores aftner er ikke nogen nem opgave. Vi var 

med på Sundhedsdagen på hestetorvet, og havde fået lavet en flot bod og en masse gode 

oplysninger til kommende medlemmer. Vi havde ikke de rigtige rammer. Nu går vi nye veje og har 

derfor lavet en foreløbig aftale med LifeClub om brug af deres faciliteter frem til juli. Et nyt tilbud 

er, at man kan få vejledning via mail af vores nye klinisk diætist Mie, som også samtidigt er vores 

nye formand i afdelingen. 

 

Petanque. 

Spiller mandag formiddag på Rørmosens baner. Vi har denne form for motion som hygge og godt 

samvær. Til dette års DM kom indbydelserne noget sent ud. Vi havde ingen hold med til DM. 

 

Stavgang. 

Vi valgte at ændre vore afdelingsnavn til stavgang så der ikke var nogen tvivl om hvad det var vi 

foretager os. Vi har haft et godt år med mange dejlige ture rundt om i Roskilde og omegn. Desværre 

har mange medlemmer ikke ønsket at fortsætte hos os, men valgt at gå alene, efter at have lært 

teknikken hos os. Som en følge heraf har vi nedlagt søndagsholdet, da der var for ringe tilslutning.  

Tirsdagsholdet har kørt med tur program fra april til december og bl.a. været på madpakke tur til 

søen ved Trekroner, kaffe tur til Himmelev Skov og Svogerslev. Boserup og Hedeland er også 

blevet besøgt. Onsdagsholdet er efterhånden igen vokset i størrelse og kan mønstre 10-12 deltagere 

pr aften. (rekorden er 18 deltagere ud af 18 mulige). Begge hold var med til ladywalk i maj måned i 

Fælledparken. Deltagerne modtog diplomer og vi som hold modtog en pokal og et holddiplom. 

 

Svømning. 

Svømning er stadig noget vores medlemmer synes er sjovt at dyrke hos os. Vi fik frataget vores 

tidlige svømmetid om torsdagen, men efter et par henvendelser til kommunen om blandt andet den 

måde som de gør brugen af tiden op på, fik vi den igen. Der er godt besat til vores tider, men flere 

kan der altid findes plads til. 

 

Tennis. 

Ledige spilletider over hjemmesiden er vores nye tiltag. 

Tennis medlemmerne kan nu se hvilke spilletider som er ledige på RFI´s hjemmeside.  Når 

spilleplanerne bliver lagt er der nogle tider som står åbne. Når spillerne melder afbud sættes disse 

tider også på hjemmesiden. Spillerne kan så til en hver tid, se hvilken tider de kan få som ekstra 

spilletider. Som altid kæmper vi med de mange aflysninger i Kildegårds hallen.    

 

Fremtiden 

Er det den rigtige målgruppe som vi går efter eller har vi spredt os for meget. Én meget vigtig ting 

er, at vi sætter os nogle mål. Skal vi tilbage til kun at gå efter virksomhederne og så satse 100 % på 

det eller hvad? Jeg er af den opfattelse at vi skal gå efter virksomhederne som jo er vores primær 

målgruppe. Det er for dem og med dem at vi har noget at tilbyde som ikke ligner noget fra den 

almindelige idrætsforening.  

Konkurrencen bliver hårdere i fremtiden, så vi skal blive i vores niche og tilbyde virksomhedens 

ansatte nogle attraktive tilbud. Ikke bare en turnering mellem dem, men også andre ting som kan 

samle de ansatte til en dyst virksomhederne imellem. Vi skal også tænke andre tider at gøre det på, 

eftersom at man i dag har flere og flere der arbejder på ”skæve” tidspunkter. Vores målgrupper og 

mål, skal vi have fundet og bagefter lagt en strategi på hvordan vi så skal agere i fremtiden. 

 
Der skal i år kikkes på den måde vi opkræver kontingent og aktivitetsgebyr. Planen er at bruge en 

weekend i efteråret på at finde den bedste løsning på problemet og derefter fremlægning til næste 

generalforsamling. Mange kan ikke forstå den måde som vi opkræver betaling for en aktivitet, og så 

også sender dem et giro kort på noget grundkontingent.  
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Rabat i LifeClub Hyrdehøjcentret.. Er man medlem i RFI, betaler man ikke for indmeldelsen og 

man får 10 % rabat på træningstiderne, så man kan selv vælge om man vil motionere i en måned 

eller tegne sig for flere. 

Det skal være en fordel at være medlem af RFI. Vi gør det også fordi dette motions center passer 

bedst med vores medlemmer. Dette tilbud er jo netop ment til dem som ikke vil binde sig til noget 

fast, men gøre det når man har tid og lyst. Dette at gå i et motions center er noget som er 

eksploderet i de sidste fem år. Alene på forbundsplan er det den næststørste aktivitet som foregår i 

firmaidræts regi, kun overgået af fodbold.  

 

Golf bliver skudt i gang den 19. april ude på Ørsted golf bane. Vi inviterer til intro aften den 19. 

april, og vil så afvikle fire runder inden sommer med ni hold som består af tre personer. Vi har ikke 

satset højt, men hvis der kommer flere så har vi muligheden for at få en aften til. Gerda er tov 

holder på dette projekt. 

Sponsor aftale med Arbejdernes Landsbank er aftalt til aktivitet opstart af golf. 

Igen i år synes jeg at vi har fået udrettet en masse ting til gavn og glæde for vores medlemmer. Især 

bestyrelsen har været spændt godt for vognen, og til jer kan jeg love lidt mindre arbejdsbyrde end i 

2006. Ikke fordi vi ikke skal lave noget, men vi har ikke noget projekt som vi har bundet os op på. 

 

Ordet er frit: 

 

Hjemmesiden.  www.RFI.dk  En opfordring til at sende stof til webmaster. 

Evaluerings rapporten fra projekt Østbyen. Sannie vil sende rapporten elektronisk til webmaster 

Inga, så rapporten kan komme på hjemmesiden. 

 

Golf: Ja der kan lejes golfudstyr og købes bolde på Golfcentret Ørsted fisk og golf. 

Der vil også være mulighed for at få instruktion. 

 

Futsal DM 2008, der arbejdes på at få dette arrangement til Roskilde.  

Futsal stævne under DFIF var der 411 hold. Finale dagens hold talte 48 hold. Det var mange 

spændende kampe. 

Hvad er Futsal: Et indendørs spil uden bander, med en bold som ikke kan hoppe. Målmanden må 

tage med hænder.  Et noget hårdt spil. Beskrives som håndbold bare med fødderne. 

 

RFI `s Målgruppe er virksomheder, men mange hold er venner og bekendte, eller firmahold som 

supplerer holdet med venner for at få dannet et hold.  

Der opfordres til at synliggøre at alle kan danne hold og tilmelde sig i RFI. 

 

Tilbage til basen, tilbage til Firmaidræt, var et tidligere medlem meget glad for at høre. 

 

 Poker er foreslået som ny aktivitet. Spillet henvender sig meget til de unge under 50. Mange helt 

unge spiller poker. Der er ingen steder i Roskilde hvor der spilles. 

 

Der skal være noget for de helt unge. Hvem skal overtage vores pladser? Gennemsnitsalderes er 

høj her i salen. 

 

Ad. 5.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Der var udleveret et underskrevet regnskab. 

 

Regnskabet blev gennemgået. Gerda fortalte især om de steder hvor der forefindes en bemærkning 

til regnskabet. 

 

Egenkapital 31/12-2007  er 173.060,02 kr. 

 

http://www.rfi.dk/
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Kommentar til underskuddet. Nedgang i medlemstallet på ca. 10 %. Nedgang i antal af firmaer og 

enkeltmedlemmer.  Medlemstallet er nu 1093, Manglende kontingent fra fodboldhold bl.a. grundet 

amputeret turnering.  

Da det er mange små beløb kan det ikke betale sig at sende det til inkasso.  

Der blev fra salens ytret ønske om at der blev gjort mere for at inddrive pengene. 

Girokortene vil fremover blive sendt meget tidligere ud. 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad. 6.  Indkomne forslag. 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 

 

Ad. 7.  Fastsættelse af grundkontingent. 

Forslaget fra bestyrelsen: Grundkontingent uændret 90 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 16 år. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

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

 Formand Claus Schou ·   Blev enstemmigt valgt for 2 år. 

 Sekretær Bitten Petersen·  Blev enstemmigt valgt for 2 år. 

 

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

 Bestyrelsen foreslår Kim Larsen, fodbold.  Blev enstemmigt valgt for 1 år. 

 

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

 Bestyrelsen foreslår Jes Bodi.                       Blev enstemmigt valgt for 2 år. 

 

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

 Bestyrelsen foreslår Irene Petersen.           Blev enstemmigt valgt for 1 år. 

 

Ad. 12. Eventuelt. 

 

Tre flasker vin til 

Inga Steffensen som har valgt at fratræde som formand i Livsstilsafdelingen. 

  

Diplom og 3 flasker vin til: 

 

 5 år  Mads Jensen,               Formand i Svømmeafdelingen. Ove Stabel lovede at overrække  

                      gaverne til Mads, som ikke var tilstedet.                                                                 

10 år Kirsten Olsen,             Formand i Bowlingafdelingen. 

10 år Bitten Petersen            Formand i Tennisafdeling og sekretær. 

20 år Jane Løvgren               Næstformand RFI. 

 

Kasserer Gerda Pedersen overrakte revisorerne Kim Bramming og Jes Bodi, hver tre flasker rødvin 

for deres gode samarbejde og nøjsomhed. 

 

Et Æresmedlem skal vi have.  

Æresmedlemmer skal ikke betale grundkontingent. Kan komme frit til arrangementer i RFI 

resten af deres liv. 

 

Birgit Vendelbo blev denne aften æresmedlem af Roskilde Firma- og Familieidræt. 

Modtog blomster og et gavekort til stjerneforretningerne. 
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Begrundelse der er gang i kludene også efter kampene. Kendt af mange og har været en stor ildsjæl 

for firmaidrætten gennem rigtig mange år. Var med da RFI skulle have et medlemsblad. Har startet 

følgende aktiviteter: badminton, tennis, bridge, bowling. Har været næstformand i RFI. og Formand 

i Roskilde Amtskreds. Har arrangeret Kom og leg med firmaidrætten et endags arrangement i 

Roskilde idrætspark m.m. Har fået fortjenestemedaljen fra DFIF. Spiller stadig Bridge. Har været 

medlem af rfi i 30 år. 

 

Ordet er frit: 

 

Birgit Vendelbo glædede sig over det arrangement hun kunne mærke. Især kom der arrangementet 

fra Kim. som er den nye formand i fodboldafdelingen. 

 

Sannie Kalkerup. Tak til Roskilde, det har været et hårdt år hvor der har været stor fokus på 

industrien i området. RFI har været synlig i pressen. 

 

Arbejdernes Landsbank giver alle deltagere i generalforsamlingen paraply. 

 

SMS træf = Sport, motion og samvær. Afholdes en weekend i juni 2008. 

 

Afsluttende bemærkning fra Formand Claus Schou.  

Takker for en god generalforsamling og byder derpå til middag på Oktavia. 

 

 

 

Referent 

Bitten Petersen 

 

 

 

 

 

Dirigent.    Formand. 

 

 

 

Sannie Kalkerup ·  Claus Schou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


