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Roskilde Firma- og Familieidræt 

 

Referat fra 

 

Generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9.2 

Mandag den 12. marts 2012 Kl. 17.30  

på Hotel Scandic – Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden ifølge § 9.3 

 
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 Jane Løvgren Stiller ikke op 

   John Petersen Nyvalg 

B) Kasserer       Birger Jensen Nyvalg 

C) Bestyrelsesmedlem Mads Jensen  Nyvalg 

 

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

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

10. Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år 

11. Eventuelt 

 

Referent: Sekretær Bitten Petersen. 

 

Ad. 1 Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Der var 35 stemmeberettiget. 

 

Ad. 2 Valg af dirigent. 

Foreningskonsulent Sannie Kalkerup blev enstemmigt valgt. 

 

Ad. 3 Valg af stemmetællere. 

Irene Petersen og Arne Sørensen blev valgt. 

 

Ad. 4 Beretning fra bestyrelsen og evt. afdelinger. 

Beretning: 

2011 vil for vores vedkommende blive husket som året hvor vi uden varsel i oktober, mistede vores meget 

trofaste og solide kasserer gennem knap ni år, Gerda Pedersen. 

Gerda trådte ind i Roskilde Firma- og Familieidræts bestyrelse i 2003 som et helt uprøvet blad i foreningens 

virke. Hun havde for mange år siden deltaget med sin banks håndbold hold i firmaidrættens håndbold 

turnering og fra den vinkel kendte hun til foreningen. Gerda og Claus var begge nye i bestyrelsen, men det 

så vi som en udfordring. Som hun sagde ”tænk at komme i modvind allerede efter en måned”.  

Vi startede med at have fået forkastet regnskabet og skulle indkalde til ekstra ordinær 

repræsentantskabsmøde! Dette blev hendes kendetegn. Bare fordi det havde været sådan altid, behøvede det 

jo ikke at forblive sådan. Hun var vores foregangskvinde for at ændre på systemerne, og var den 

overvejende trækkraft for, at hele vores gebyr og opkrævnings politikker blev lavet helt om. Gerda var en 

ildsjæl i foreningen og det bar frugt da vi fik golf på programmet. Som mange andre blev hun grebet af det, 
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og fungerede her også som formand i afdelingen. Vores golfspillere vil savne hendes altid glade smil og 

måde at være på – hun var som en fisk i vandet på golfbanen! 

Sundhedsdagen på Hestetorvet var også hendes fortjeneste, at vores forening fik muligheden for at blive et 

synligt indslag i bybilledet.  

På det sociale område var Gerda meget afholdt af alle, både i foreningen og privat. Vi har altid haft det 

hyggeligt, når vi var sammen rundt i landet til forskellige arrangementer og når bestyrelsen var samlet til 

seminar. Hun var vores altid humør spreder og nød at vi havde det godt sammen. 

Vi vil mindes Gerda i taknemmelighed.  

 

Æret være hendes minde. 

 

En forening må ikke gå i stå når den møder modstand, og det har vi heller ikke gjort.  

 

Kildegården: Vi startede året med at blive indkaldt til møde omkring udflytningen af Klub Ungdommens 

hus til Kildegården. Af den nye plan for selve Kildegården var vi tænkt ind i den rokering, og det kan vi kun 

være tilfredse med. Vi fik lavet en aftale om, at vores møbler blev placeret i lokale 103 – så vi ligesom 

kunne kalde det for ”vores” lokale. Det skulle selvfølgelig bookes på samme vis som alle andre, men der 

blev fra forvaltningens side sagt, at hvis vi var hurtige til at booke var det nok ikke noget problem at få det 

lokale!  Men så valgte nogle personer at ødelægge det for rigtig mange mennesker, ved at øve omfattende 

hærværk mod Kildegården. Det resulterede i den kedelige kendsgerning, at bridge afdelingen ikke havde 

noget sted at være.  For det ene hold bliver der betalt for i et andet lokale og det andet hold har valgt at 

stoppe for denne sæson. Det kan vi ikke klandre kommunen for, men det viser bare lidt om hvor få lokaler 

der i kommunen til foreningerne! 

 

Firmaidrætskonsulent: RFI hører med til Region Hovedstaden når vi taler om forbundet. I dette regi har vi 

vores firmaidrætskonsulent tilknyttet. Som følge af en repræsentantskabs beslutning i november, blev det 

besluttet at Region Hovedstaden skulle have to konsulenter, en på halv tid og en fuldtids ansat. Forud for 

denne beslutning havde der fra forbundets side været nedsat en arbejdsgruppe som havde udformet et 

spørgeskema til alle foreningerne i landet. Dette spørgeskema havde vi også med på et bestyrelsesmøde her 

og kunne klart se fordelen, og efter vores mening også nødvendigheden for at have denne mulighed med en 

firmaidrætskonsulent der kunne tage rundt eller ringe rundt til firmaerne i dagtimerne. Carsten Bo er den 

som vi har haft fra starten i 2010, hvor han har taget sig af os her i Roskilde og Køge. Nu er han så på fuld 

tid og har hele København med undtagelse af den nordlige del. Vi besluttede her i foreningen at Carsten 

skulle komme med en plan over hvad han skulle have med rundt til firmaerne her i byen. Den plan har vi 

fulgt, og der er ingen tvivl om, at det ensartede materiale som han kommer rundt med, har båret frugt. Så en 

tak til alle udvalg for at bakke om omkring de aftaler vi har truffet sammen. 

 

Ved Firmaidrættens repræsentantskabs møde i november, blev vi præsenteret for fire fyrtårns projekter. 

Bike & Run Stafetten, Sundhed på erhvervsskolerne, Kollegabold og Motionskampagner. 

Først nævnte var allerede sat i søen, da det var startet op i 2010. RFI afholdte Bike & Run for første gang i 

september 2011 med start og mål på Sct. Jørgens skole. Vi fik vores lokale pengeinstitut Sparekassen 

Sjælland med på ideen som sponsor til løbet. Vi havde 32 hold til start (fem personer på hvert hold) så vi var 

meget positive for det store fremmøde på første løb. To gode ruter og et fantastisk vejr gjorde denne dag til 

en god oplevelse. 

 

Sundhedsdag: For tredje gang var RFI med på Sundhedsdagen på Hestetorvet. Vi havde igen allieret os 

med hjælp fra forbundet til denne dag, hvor der igen blev taget fedt målinger på de folk som kom. Det 

regnede næsten væk, dog blev den sidste time tør. Netop på grund af regn måtte vi aflyse vores planlagte 

opvisning på aktiviteten contra dance. Dette var nemlig vores andet nye tilbud til byens borgere. Om det var 

vand alene der gjorde det, skal være usagt, men vi fik ikke denne aktivitet op at køre som en fast del af vores 

program. 
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Zumba: Allerede sidste år var vi med på bølgen med Zumba og 2011 blev et rigtigt godt år med den 

aktivitet. Vi startede også op med at tage ud på arbejdspladen for at give instruktion i Zumba. Vi har lavet en 

aftale med RUC og deres personaleforening om undervisning en gang om ugen. Dette kører også ind i 2012.  

 

Sundhedscertificeret: Det med at tage ud på virksomhederne i 2011 blev ikke helt uvant for os, da 

Unomedical i Osted blev sundhedscertificeret i september. Vi havde været derude til et par møder i løbet af 

foråret og havde fortalt om firmaidræt.  Firmaet har 230 ansatte så muligheden for at starte noget op var og 

er til stede. En af de opgaver vi har som forening, er at vi skal være med til at organisere det på 

arbejdspladsen og eventuelt tilbyde dem at vi kommer med vores instruktører.  

 

Idrætspolitik i Roskilde Kommune: Året bød også på en høring omkring den nye idrætspolitik i Roskilde 

Kommune. RFI var inviteret med til et par af møderne og fik vores mulighed for at se og komme med vores 

input. Det er altid rart når kommunen ser os som en naturlig del af idrætsbilledet i kommunen og vi bidrager 

gerne til mere der hvor vi ser os som en naturlig del af helheden.  Som en naturlig del af det, har vi afgivet 

vores hørings svar. 

  

Fra afdelingerne: 

Badminton. Vi kan roligt sige at en af vores gamle og engang en af de største afdelinger ikke mere er så 

synlig. Vi har stadig vores turnering kørende ude i Tjørnegårdshallen, men kun en enkelt aften om ugen.  

Det er ikke mere så attraktivt at stille et hold fra firmaet og dyste mod andre. Det falder godt i tråd med 

udviklingen, ikke bare hos os, men også de andre idrætsklubber har samme ”besvær” med at skaffe hold til 

turneringerne. Det er jo ikke fordi at der er blevet færre spillere, men de vil bare ikke spille turnering. Den 

udvikling skal vi prøve at vende i den nye sæson, men det kræver nye og yngre kræfter for at det skal kunne 

lykkes.  Vi vil tage kontakt til alle de spillere som spiller turnering i dag og bede om deres mening, men 

også dem som ”kun” træner en gang om ugen, for at få nogle input til nytænkning. En forudsætning er 

selvfølgelig også, at vi kan få nogle tider som det er muligt for ”voksne” folk at deltage på, altså ikke sent 

om aftenen, men gerne fra kl. 17.00. Det er jo kommunens holdning at de vil tilbyde alle en mulighed for at 

dyrke idræt – også voksne mennesker – så vi kan jo håbe på at der bliver åbnet lidt op for de muligheder 

fremover! 

 

Bowling. Også bowling har været ramt i det forgange år, hvor bowling centeret gik konkurs med dens 

hidtidige ejer. Vi blev selvfølgelig ramt, men har kunnet fastholde de fleste af vores medlemmer, som er 

startet op her i efteråret, da der blev fundet en ny ejer til at drive stedet. Bowlinghallen er sat i stand, men 

desværre ikke maskinerne. Bowling er en aktivitet til vores ældre del af medlemmerne, som har nogle 

hyggelige timer onsdag formiddag.  

Vi har også rettet henvendelse til centeret omkring en turnering for firmaerne, hvor vi gerne vil være 

tovholderen på det, men har desværre intet hørt endnu, men det følger vi op på i den kommende tid. 

 

Bridge. Som omtalt tidligere, har vi ikke kunnet afholde vores turnerings aftner her i denne sæson grundet 

hærværket på Kildegården. For det ene holds vedkommende har de spillet i lejede lokaler ude i byen, som 

medlemmerne selv har betalt. Vi regner med at vende stærkt tilbage i 2012. 

 

Fodbold. Afdelingen fik ny formand i 2011 og det betød en lille fremgang af hold til turneringen. 

Turneringen blev afviklet på fin vis og der har været stor ros til formanden for det program der blev lagt 

frem. I de kampe hvor der ikke har været en dommer, har kampene været afviklet alligevel uden problemer. 

Det er afdelingens holdning, at spillerne hellere vil spille en kamp uden dommer end at aflyse. Dette ser vi 

som en positiv holdning og er sikker på, at de også vil få glæde af det i den nye sæson. 

Men, en mand alene kan ikke køre en så stor afdeling uden hjælp, og valgte at stoppe igen her til sæson slut. 

Det er selvfølgelig smadder ærgerligt, men vi har til den nye sæson fundet en ny løsning, så vi kan have en 

af byens største turneringer, målt på hold i fodbold. 
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Golf. Vi spiller hver onsdag aften ude på Roskilde Golf, hvor vi har nogle hyggelige timer som for de fleste 

vedkommende bliver sluttet af med en tur i klubhuset til en bid brød. 

Derudover deltog flere af Golfafdelingens medlemmer i de danske mesterskaber i Firma golf. Det blev til et 

rigtigt godt resultat hvor det individuelt blev til en førsteplads i D-rækken ved Søren Sonberg og en 

andenplads i C-rækken ved Anne-Marie Larsen. Derudover fik vi en førsteplads i C-rækken for par ved 

Brian Aagreen og Søren Sonberg. Et godt resultat som vi håber, at der kan følges op på ved DM i 2012. Vi 

spiller efter samme opskrift her i 2012 hvor vi glæder os til at arrangere DM i firmagolf i 2013 på vores 

baner her i Roskilde. 

 

Stavgang. Da vi startede ud en kold januar aften for år tilbage var vi over 200 deltagere. Det var en ”dille” 

dengang og vi er siden reduceret til ikke så mange! Da vores formand og hendes mand valgte at flytte fra 

byen med udgangen af året, var der ikke andre der ville tage stafetten op, og har derfor besluttet at lukke 

denne afdeling. Vi har haft nogle dejlige oplevelser i årenes løb, men nu var tiden nok kommet til at folk 

selv går deres ture og ikke behøver ”vores hjælp”. 

 

Svømning. Er den eneste af vores afdelinger som har børn med, da vi her har familien som samlingspunkt. 

Vi har igen i år 5 svømmehold med i alt 101 medlemmer i gang. Holdene er fordelt på en halv time torsdage 

og to timer på fredage.  

Der er en god fremmøde procent og holdene fungerer godt. Ligesom de forrige år var vores tid torsdag 

usikker. Vi er stadig ”dømt ude” i forhold til børn og unges fortrinsret i eftermiddagstimerne, selvom om vi 

har højt fremmøde hvert år. Det er utilfredsstillende, men denne situation må vi nok leve med fremover.  

Vi har været ramt af en del lukninger i årets løb. Svømmehallen var lukket i vores fredagstider i uge 37 og 

uge 39 pga. fejl i styringen af kemi i vandet. Yderligere var hallen lukket pga. tagrenovering i starten af 

januar. 

Saunaen har været lukket 3 uger pga. defekt ovn, hvilket svømmerne har klaget højlydt over. Saunaen har 

yderligere været lukket for at spare på hallens budget, men er heldigvis åbnet igen. Der afventes en politisk 

beslutning i kultur og fritidsudvalget, om saunaen skal kunne benyttes til næste år. For vores forening, der 

har eksisteret i mere end 30 år, vil det været en katastrofe, hvis saunaen lukkes. Det er en meget stor del af 

vores koncept, hvor vi sætter det sociale samvær højt. Og det sociale foregår især i saunaen. Der er allerede 

mange, der har tilkendegivet, at de vil stoppe, hvis der ikke vil være adgang til saunaen. Vi har meddelt 

halinspektøren, at vi er åbne overfor en evt. brugerbetaling af saunaen. Vi vil gerne have muligheden for at 

kunne vælge saunaen til. Den må bare ikke lukkes. 

Der har været et enkelt tirsdags arrangement i samarbejde med SIF (sønderlundvejens idrætsforening), hvor 

vi lavede en kombination med 5 km løb og efterfølgende svømmestafet og motion i basinnet, efterfulgt af en 

tur i saunaen. Det var en stor succes, der godt kunne gentages. Haltidstildelingen levner normalt ikke 

mulighed for denne type tiltag. Vi var dog heldige at kunne glide ind på en ikke benyttet tid.   

 

Tennis. Som følge af en omlægning i RFI, blev deltager betalingen sat kraftigt op i sæsonen. Tennis afd. 

skal betale for de tider som tennis afd. råder over i Kildegården, hvor det før var en del som 

hovedforeningen betalte. Som vi har tradition for, har der også været arrangeret klubmesterskab, i år kun for 

Herrer. 

Lys på banen i Kildegården. Det er sådan nu at det kun er halvdelen af lamperne i loftet som bliver aktiveret, 

når nogen er i hallen. Vi har fået oplyst fra en anden klub at der er et skab, hvortil der påkræves en særlig 

nøgle. I dette skab er det muligt at tænde alle lamper i Kildegårdshallen. Disse lamper skal også manuelt 

slukkes igen. Bitten har lovet at rette en forespørgsel til Teknisk Serviceleder på Kildegården for at få løst 

dette.  

 

Zumba. Sikke et år, alle hold har været fuldt tegnet og flere har været på venteliste. Dog har vi været plaget 

lidt af låste døre, men det skulle være på plads nu! Vi startede med at uddanne en instruktør mere hvor det 

var meningen at hun skulle stå for Zumba gold her fra sæson start, men en skade tvang hende til at stoppe, så 

dette tiltag har vi ikke fået sat i gang endnu. Vi har også været med til at skaffe en instruktør til vores projekt 

ude på RUC. Vi forventer at vi kan lave de samme hold i den kommende sæson, men regner også med at 

komme med nye tiltag. 
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Det nye forenings år! 

Året sluttede som sagt med store udfordringer for bestyrelsen, men de skulle gerne i dag være slut med 

nyvalg på flere poster i bestyrelsen.  

Når vi ser på den nyligt vedtagende idrætspolitik her i Roskilde står der blandt andet i visionen - Roskilde 

kommune skal adskille sig fra landets andre kommuner ved at angribe idræts- og bevægelsesbegrebet på en 

ny måde. – Den er vi helt med på.  

 

Dansk Firmaidrætsforbund har sat fire fyrtårns projekter i gang her fra 2012. Et af projekterne, nemlig 

Bike & Run stafetten har vi på vores program igen i 2012. RFI satser på at det skal være en årlig 

tilbagevendende begivenhed næst sidste weekend i september. Der er to andre projekter som kunne være 

interessante for os. Erhvervsskolerne, som vi allerede indirekte er med i, da forbundet har rettet henvendelse 

til flere af institutionerne og kollegabold. Vi har i tankerne at kombinere disse to ting!  

Forbundet har påbegyndt et sundhedsprojekt målrettet erhvervsskolerne og deres elever. Det er nogle 

faggrupper, som typisk slås med større livsstilsproblemer end andre faggrupper. Og mens de går på skole, 

har de ikke obligatorisk idræt som f.eks. de jævnaldrende på gymnasierne. På erhvervsskolerne slås de med 

stort frafald, og eleverne mangler engagement i deres skolegang. Vi kan give dem mulighed for at forbedre 

både medarbejdernes og elevernes sundhed og vi som forening kan være med til at sætte et positivt aftryk 

hos disse elever, inden de kommer ud på arbejdsmarkedet.  Skolerne får blandt andet tilbud om at vælge 

mellem forskellige indsatsområder med sundhed på deres skole. Det kan f.eks. være sundheds 

eksperimentarium, aktivitetsdage, kostvejledning, vejledning i motionsvenlig indretning og flere andre ting. 

Dette er med til at lærerne får værktøjer til at aktivere eleverne i og mellem timerne.  Det er vores MpA som 

står for at bære projektet ind på skolerne, men det er så sandelig også de lokale foreninger der skal være med 

til at løfte opgaven. Vi kan hjælpe til med at finde instruktører og faciliteter og vi kan markedsføre vores 

aktivitetstilbud over for eleverne. 

Kollegabold er et andet godt emne til en forening som vores.  Mere end 30.000 spiller fodbold under 

firmaidrætten på landsplan, men det tal vurderes at stig, hvis deltagerne tilbydes en ny og mere dynamisk 

måde at spille på med korte kampe og turneringer på små baner styret med simpel administration. I England 

er det meget almindeligt at man får sig en fodbold kamp i frokostpausen – også firmaerne imellem. Vi ved 

godt at vi ikke kan overflytte noget så engelsk som fodbold og deres lange frokostpauser til danske forhold, 

men alligevel, hvorfor ikke!  Hele ideen går ud på at der spilles på små baner på størrelse med en håndbold 

bane, med bander.  Der er en nem tilmeldingsprocedure, nem holddannelse og hurtig tilpasning af 

turneringer, så alle får attraktive kampe. Fra forbundets side er det danske oplæg følgende:  

 Tilmelding, betaling og håndtering af turnering sker automatisk via en hjemmeside. 

 Spillet er five-a-side med flyvende udskiftning. 

 Det skal foregå på små kunststofgræsbaner med bander. 

 Den lokale forening lægger bane og dommere til, og står for den officielle afvikling af turneringen. 

 Der spilles fire til fem sæsoner på et kalenderår af 6 -8 ugers varighed. 

 Over- eller undermatchede hold kan løbende få lov at skifte række. 

Alt i alt giver det et hurtigere spil, hvor alle på banen er meget aktive. Hvor man på kort tid er færdige med 

turneringen og kan kåre en vinder og hurtigt er videre i den næste turnering med nye jævnbyrdige kampe. 

 

Hvor kommer så visionen ind fra Roskilde Kommunes side! Jo, vi vil tilbyde kommunen at sætte to 

kunststofgræsbaner op på arealerne ude på Musicon hvor vi har flere erhvervsskoler liggende i nærheden, 

samt har flere af de største firmaer liggende i byen. Vi kan se ideen i, at have sådanne nogle baner liggende 

netop der hvor der er mange tusinde mennesker der arbejder og går i skole hver dag. Al den tid hvor banerne 

ikke bliver brugt til turneringer, kan de bruges af alle de unge mennesker som hver dag færdes på området.  

Dette er en ny måde at tænke på og falder godt ind i de visioner som kommunen har! 

Der står også i de politiske mål for idrættens arenaer blandt andet, – Alle skal have mulighed for let adgang 

til at dyrke sin idræt. – idrætsfaciliteterne udnyttes mest optimalt – borgerne ønsker at dyrke idræt på flere 

fleksible måder. 

Her er også muligheden for en adgang til nogle faciliteter som de selvorganiserede 
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Idrætsudøvere kan benytte sig af. Vi vil hermed indbyde kommunen til at vi tager et møde om hvordan det 

kan lade sig gøre – for det kan det. 

 

Af andre projekter har vi deltaget i mødet omkring udendørs fitness indkaldt af sundhedscenteret. Vi har 

sagt ja til at deltage i det videre forløb som tingene foreligger på nuværende tidspunkt. Vi kan sagtens se os i 

det samspil, hvor der bliver sat nogle pavilloner op, måske flere steder i byen og gerne af den overdækkende 

art. Endnu er det kun på tegnebrættet, og flere foreninger skal være med omkring ideen, men vi er positive. 

 

Ud over disse små projekter, skal vi have vores nye bestyrelse godt på plads, så vi kan tænke på det som er 

vores hoved formål, nemlig at udbyde masser af firmaidræt. Vi har i år haft en pæn lille fremgang og er nu 

oppe på 1134 medlemmer, fordelt på 71 klubber. Dette tal skal vokse i 2012 – det er Claus slet ikke i tvivl 

om, da vi har mange gode ledere i vores afdelinger som brænder for deres idræt / aktivitet. 

Når der kommer nyt blod til kommer der også nye ideer. Disse skal selvfølgelig bearbejdes grundigt inden 

de sættes i søen, men vi skal også turde kaste os ud i tingene og ikke bare side afventende på vores hænder. 

Flere ting er i spil, men ingen tvivl om at det som kan foregå udendørs vil blive det som vi satser på fremad 

rettet og så skal vi ud på virksomhederne og få lavet nogle aftaler.  

Vi har også nogle udfordringer, dog først fra 2013, med en forhøjelse af brugerbetalingen i haller og sale. 

Det har stor betydning for os at vi kender til beløbet vi skal betale så tidligt som muligt, der har været tale 

om stigninger på 200 %. Vi finder sådan en stigning helt ude af proportioner – intet andet er steget med 

sådan et huk på en gang! Vi kan godt forstå at man vil prøve at harmonisere priserne i hele kommunen, men 

det burde man have taget fat på, allerede ved sammenlægningen. Der er kun en til at betale for denne 

stigning og det er medlemmerne. 

 

Formanden takker udvalg og bestyrelse for et godt arbejde i året der er gået. Han er sikker på, at vi vil blive 

endnu mere synlige i bybilledet til gavn og glæde for alle ude på arbejdspladserne i 2012. 

 

Ad. 5 Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Claus Schou har ordet. RFI mistede sin kasserer i oktober så derfor følgende.  

Udbetalingerne overtog Claus Schou. Regnskabet blev voldsomt forsinket. Der skulle skaffes adgang til 

systemet og andre skulle sættes ind i systemet. Da det var i hus blev november og december brugt på at få 

styr på regnskabet. Firmaidrætten har den ydelse, at de tilbyder at klare foreningernes bogholderi. Denne 

ydelse sagde vi ja til. Men vi måtte vente til de havde tid. Derfor har vi ikke haft mulighed for at have et 

revideret regnskab klar til i dag.  

Vi har en balance hvor bankafstemning er i orden. Den mellemregning med Firmaidrætten er også stemt af. 

RFI’s kassebeholdning den 31. december 2011 er 143.991,84 kr. og et garant bevis på 30.000,- kr.. 

 

Foreningskonsulent Sannie Kalkerup oplyser. Når en forening ikke har et regnskab at fremlægge på 

generalforsamlingen kan der gøres følgende. Dette er godkendt af Firmaidrættens jurister. 

1. Generalforsamlingen vil ikke godkende regnskabet, og der skal indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling. 

2. Generalforsamlingen tager balancen til efterretning og godkender regnskabet betinget. Den betingede 

godkendelse er under forudsætning af: 

A. At når det endelige regnskab er færdigt omkring maj, meddeles dette på foreningens hjemmeside, 

og interesserede kan rekvirere regnskabet. Er der efter 4 uger ikke kommet indsigelser til 

regnskabet, betragtes det som godkendt. 

B. At 1 uge efter at referatet er udsendt, IKKE er kommet indsigelser imod beslutningen fra 

medlemmer, der ikke deltog på generalforsamlingen. Er der én indsigelse indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling med kun et punkt på dagsordenen. Godkendelse af regnskabet. 

Disse 2 muligheder bliver grundigt gennemgået. 

Foreningens revisorer er villige til at gå videre med punkt nr. 2.  Dvs. de reviderer regnskabet som de plejer 

når det foreligger. 

Derefter vil regnskabet kunne rekvireres.  
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Spørgsmål: Hvornår foreligger regnskabet? 

Claus. Vi regner med at der går 4 uger inden vi har regnskabet. 28 dage efter generalforsamlingen skal 

referatet være at finde på hjemmesiden. 

Bestyrelsen anbefaler mulighed 2 og beder de stemmeberettigede fremmødte om de kan godkende dette. 

 

Afstemning: Mulighed 2 blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 6 Indkomne forslag. 

For at et forslag kan vedtages kræver det et flertal på 2/3 af stemmerne. 

Ingen forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen har 2 forslag. 

 

Forslag 1: Ny § 4.6 Medlemskab af foreningen er gældende for et år, fra der er betalt for en aktivitet. 

 

Begrundelse: En Præcisering af medlemskabet. Så alle har mulighed for at komme til generalforsamling 

også dem som dyrker f.eks. sommeraktiviteter.  

                                  

Afstemning: Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 2: 

Angående § 9.2 Oprindelig tekst.  Ordinær generalforsamling….. offentliggøres tillige i  

                            Dagspressen senest 4 uger før afholdelse med angivelse af dagsorden.       

 

Forslag 2: § 9.2 Ordinær generalforsamling……offentligøres tillige i dagspressen senest 3 uger før                                               

                           Afholdelse med angivelse af dagsorden. 

 

Begrundelse: Vi har bedre tid og folk kan bedre huske datoen med en kortere tidshorisont. 

 

Afstemning: Forslag 2 blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 7 Valg til bestyrelsen gældende for to år. 

 

          7. A Næstformand.   John Petersen  Blev enstemmigt valgt. 

          7. B Kasserer.  Birger Jensen  Blev enstemmigt valgt. 

          7. C Bestyrelsesmedlem               Mads Jensen  Blev enstemmigt valgt. 

 

Birger Jensen er 42 år. Har bogholderuddannelsen, som er 20 år gammel. Har de sidste 16 år arbejdet som 

EDB teknikker bl.a. på Bankernes EDB central i Roskilde. Er blevet firmaoverdraget til JN Data og sidder i 

dag og arbejder med overvågning af banker, således at systemet kører så alle kan få hævet deres penge. 

Birger føler sig klar til at gå i gang med det regnskabsmæssige i RFI. 

Birger har arbejdet i bestyrelsen i IF Herkules som holder til på Østervangskolen i Roskilde. Har stået for 

lokaler og baneansvar. Spiller lidt firmafodbold for JN Data. 

 

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

Bestyrelsen foreslår Jesper Søgaard Hansen fra Sparekassen Sjælland.  

Jesper Søgaard Hansen blev enstemmigt valgt 

 

Ad. 9 Valg af en revisor, gældende for 2 år. 

Bestyrelsen foreslår Steen Rasmussen fra bowling. 

Steen Rasmussen blev enstemmigt valgt. 
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Ad. 10 Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år. 

Bestyrelsen foreslår Klaus Langager fra Svømning. 

Klaus Langager blev enstemmigt valgt. 

 

Ad. 11 Eventuelt. 

Claus Schou overrækker plaketter og vingave til udvalg og bestyrelsesmedlemmer: 

 

5 års jubilæum  Formand for Bowling Gert Brix Hansen   

10 års jubilæum Formand for Svømning Mads Jensen   

15 års jubilæum  Formand for Tennis Bitten Petersen   

 

Afgående Formænd: Får et gavekort samt en flaske vin. 

Birgitte Herløv fra Stavgang 

Jesper Andersen fra Fodbold. 

 

Afgået Revisor: 

Kim Bramming – Vingave med tak for hjælpen. 

 

Årets Lederpokal. 

Årets leder 2011 Mads Jensen fra svømning får overrakt et erindringskrus. 

 

For fjerde gang skal vi uddele RFI’s leder pokal. 

 

Vores person i år er et forholdsvis nyt medlem i foreningen.  

Vi gik med ideen om at starte noget andet op end en af de traditionelle idrætter og ledte efter en person som 

kunne løfte denne opgave.  

Vi fandt frem til personen og fik aftalt hvordan vi kunne gribe den nye dille an, og vupti, så havde vi fået en 

ny afdeling i foreningen.  

Den kom godt fra start og personen har hele tiden haft det for øje at der skulle ske noget mere. Aktiviteten 

kunne ikke bare hvile på laurbærrene, men den måtte udvikles hvis den skulle overleve. Disse ideer er der 

stadig gang i at udvikle, og mon ikke vi fra efteråret kan se hvad der er gået og blevet puslet med vinteren 

over. 

Så når vi siger Zumba siger vi også –  

Pernille Lützhøft Jensen som modtager af årets lederpokal 2012. 

 

25 års jubilæum. Næstformand Jane Løvgren  

Æresmedlem nr. 2  

Vi har også i år en person som har været med i 25 år. Siger vi kortspil og svømning har vi allerede sat 

vedkommende i en form for bås. Bås er dog ikke lige det ord som kendetegner vedkommende bedst, for er 

der noget som hun ikke er, så er det sat fast på noget bestemt. Hun, som vores person er, har altid villet det 

bedste for vores forening, og har været medvirkende på mange områder i det at få en forening til at køre.  

Hun har altid sat en ære i, at vi RFI – fik mest mulig positiv omtale i medier og ude på arbejdspladserne. Så 

det var helt naturligt at hun tog sæde i det dengang lille bladudvalg som lavede vores foreningsblad, helt fra 

bunden! Da tiderne jo hele tiden forandres, var det også naturligt at nedlægge bladudvalget og oprette en 

redaktør post i stedet – og helt naturligt blev hun vores redaktør indtil vi nedlagde bladet for et par år siden. 

Hun har siden 1993 været med i det, der dengang hed forretningsudvalget og siden hen blev til bestyrelsen. 

Hun har gennem alle årene været vores trofaste medlem i foreningen og min næstformand i de 10 år som jeg 

har været formand. Vi har haft mange gode snakke, vi har ikke altid været enige, men vi har altid villet RFI 

det bedste.  

Jeg tror ikke længere der er ret mange som er i tvivl om hvem vi taler om, men hun er desværre ikke tilstede 

i dag, grundet et genoptrænings ophold som hun er på lige nu, efter en hospitalsindlæggelse. 
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Vi vil ikke bare overrække hende vores plakette for 25 år, men vi vil også gerne udnævne hende til vores 

blot 2. æresmedlem af foreningen. 

Det er aftalt med hendes familie at jeg tager på besøg hos hende, når hun er kommet hjem fra hospitalet og 

overrækker hende plakette og æresmedlemsskabet. 

 

Jeg vil derfor bede jer rejse jer og udbringe en applaus for Jane Løvgren som vores 2. æresmedlem. 

 

Indlægsholder nr. 1: 

Lars Lindskov. Næstformand for Kultur og Idrætsudvalget i Roskilde kommune.   

 

Takker for invitationen. Jeg er stedfortræder for Birgit Petersen som er formand for kultur og idrætsudvalget 

i øjeblikket fordi hun forsøgte at flytte en bil på cykel her før jul og det kom hun ikke så godt af sted med. 

Hun humper lidt rundt i øjeblikket og derfor har vi aftalt at vi deler de repræsentative pligter som Birgit som 

Kultur Borgmester (Det er hun ikke men vi siger det fordi hun gør det så godt) har. Der er en hilsen til os fra 

hende. Jeg har lovet at jeg aldrig må tale konservativ politik når jeg er ude på hendes vegne som SFér og det 

overholder Lars næsten altid. 

Lars Lindskov tager udgangspunkt i den idrætspolitik som Claus også var inde på i sin beretning.  

Det er sådan at i kommunens vision som Claus også nævnte, at Roskilde kommune vil adskille sig ved at 

angribe idrætsbegrebet på en ny måde. Borgerne skal inspireres til at bevæge sig som en del af deres 

dagligdag og til etableret træning i lokale foreninger. Her passer RFI jo særdeles godt ind. Lars var sammen 

med borgmesteren i Herning i forbindelse med at Roskilde kommune var indstillet til idrætskommune i 

januar måned. Det var Viborg som løb af med sejren. Det har været Gentofte Høje Taastrup og Viborg alle 

med konservative borgmestre, Vi bliver jo aldrig årets idrætskommune hvis det fortsætter. Vi må alle gøre 

hvad vi kan for at stramme op for at overhale de andre kommuner der bliver nomineret. Der er 5 

overordnede målsætninger og de er udmøntet i nogle politiske mål for de enkelte år. Jeg går ud fra i var ude 

på Frivillig fredag på Musicon her for noget siden. Det var et eksempel på noget af det vi forsøger at skabe 

ved at anerkende mange af de frivillige ildsjæle som er i foreningslivet i Roskilde kommune på forskellige 

niveauer. Vi havde Arne Nielson, den tidligere roer, til at komme og holde et indlæg. Det var noget hvor 

kommunen forsøgte at bifalde det store arbejde der bliver gjort lokalt. Så er der også det med at stimulere 

borgerne til leg, bevægelse og motion. Lars var selv nede i parken og forsøge at gå på line. Lars var glad for 

at et af de billeder som blev taget ikke blev bragt i avisen. Det var en ung fyr som havde fået ideen med at gå 

på line i parken mellem nogle stolper. Deltagerne skulle hente nogle elastikker på biblioteket og så gå på 

line i parken. Det er for at få byrummet levendegjort på en anden måde, så man kan lidt på japansk stil stå og 

lave nogle øvelser ude i det fri i stedet for i de organiserede haller.  

Har i bemærket at kommunen har en ekspropriation sag kørende under noget medie bevågenhed. Den tager 

udgangspunkt i nogle idræts faciliteter, nemlig at der skal graves enorme mængder grus og af en eller anden 

grund, Roskilde er jo kendt på kvalitet på mange områder, men Roskilde har åbenbart også noget af landets 

fornemste grus og da vi alle gerne vil have nogle veje at køre på og broer og tunneller, så der skal bruges 

store mængder grus. I den forbindelse skal Darup idrætscenter flyttes og have reorganiseret hele området syd 

for Holbæk motorvejen. Det har medført en del debat og det er nok ikke sidste gang vi har hørt til den sag. 

Lars har selv fået rumpetten i klaskehøjde i sit eget parti som syntes at ekspropriation er noget værre noget. 

Men fra den konservative byrådsgruppe har vi støttet denne ekspropriation fordi vi syntes det er almen 

vældet som i dette tilfælde tilgodeser så mange mennesker at vi slet ikke er i tvivl om at ekspropriationen er 

berettiget.  

Vi sætter 3- 3,5 million kr. af som bliver fordelt sådan at halvdelen bliver decideret sponsor aftaler til de 3 

eksisterende foreninger håndbold, bordtennis og FC Roskilde. Den anden halvdel bliver brugt til 

talentudvikling. Det er der alle foreninger skal byde ind når man har talenter af forskellig art som skal 

stimuleres og tilgodeses. Det er en ny måde at gøre det på og vi ændrer også en del om organisering på det. 

Det vil i hører mere om i den kommende tid.  

Alle foreninger gør opmærksom på at der mangler haller og andre idræts faciliteter i Roskilde kommune. 

Lars sidder på et mandat i Jyllingehallen og det er korrekt at der er mange spilleflader som er under pres, 

men det er også en kendsgerning at der er rigtig mange spilleflader i kommunen som vi 6 år efter 

kommunesammenlægningen ikke ved at vi har. Da vi sidste år lukkede Roskildebadet for at bygge om, da 
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oplyste Lars om at der også var en svømmehal og sauna i Jyllinge med offentlig åbningstid. Det var der 

mange som ikke vidste. 

Mange foreninger har efterlyst spilleflader. Der har Viby idrætscenter budt sig til og har nogle ting. Så hvis 

man går og leder efter løsninger så er der ofte mange af dem. Det er jo også et faktum at vi ikke bare kan 

bygge og bygge. Roskilde hallerne bliver udvidet med 50 million kr. og Jyllingehallerne er ved at blive 

udvidet for 12-13 million kr. det er private midler da det er et privat kompleks. Viby idrætscenter er lige 

blevet udvidet og der vil være udvidelser som vil finde sted fremover. Der er netop blevet igangsat et 

byudviklingsplan for Jyllinge Vi har også haft det for Stændertorvet, den proces fortsætter også og det 

samme kommer til at ske for Viby. I forbindelse med den i Jyllinge har hallen fremlagt planer om en 

udvidelse om det projekt som hedder Spraglehøj hvor der kommer ekstra fodboldbaner. Så der vil komme en 

udvidelse på idrætsområdet i de kommende år.  

Roskilde Kommune har et brutto budget på 6,5 milliarder kr. og når det renses for ekspeditionsgebyrer som 

pensioner og andet så er det på 4,5 milliarder kr. 3 % går til kultur og idrætsområdet = 175 millioner kr. Vi 

er det mindste udvalg med det absolutte mindste budget og vi forsøger at få alt fra aftenskoler til 

fodboldklubber, biblioteker til at køre og alligevel er det altid det første budget alle kaster sig over og skærer 

i. Vi får så meget for de 175 millioner kr. og stod det til mig kunne vi godt bruge om ikke det dobbelte så en 

pæn portion mere. Da vi startede kommunesammenlægningen havde vi et budget på 5,7 milliarder kr. nu har 

vi på 6,5 milliarder kr. Lars har svært at se hvor besparelsen kom ind ” det var her det konservative budskab 

kom ind i stedet for SF formanden.  Vi har haft et relativt højt idræts og kultur budget igennem hele 

processen uanset hvordan lagkagens øvrige områder er blevet skåret. Derfor vil i også se at Vi laver nogle 

tilpasninger og det gør vi i en bred forligs kreds der er 2 partier som ikke er med på institutionsområdet. Det 

varer ikke længe før vi kan fremlægge hvad vi er nået frem til. Når børnetallet falder skal der ske en 

tilpasning. Når der bliver flere ældre skal vi udvide plejehjemspladserne og boliger for ældre. Hvis vi ikke 

gør det så er vi nød til at sige så kan der ikke blive udvidelser på kultur og idræts området. Vi kan ikke få 

skovlet sne, lappet huller i vejene og på andre områder hvor der også er pres. Det kan være en smertelig 

proces for dem som det rammer.  

Roskilde Byråd skal på forårsseminar der bliver der talt om ideer og visioner og politiske holdninger mere 

end der tales om budget. Det gør de til august. Det er på forårsseminariet vores linje mod budgetforliget 

bliver lagt og hvis i har ideer til dette, det har i sikkert det ved jeg fra Claus, så skal vi prøve at ha jer med. 

Hvis i tænker alternativt og nyt så er jeg ret sikker på at alle fra venstre til højre er interesseret i at høre om 

det.  

Det forløbne år her har været for Lars ret tydelig vi har været igennem nogle tilpasninger som folk har 

reageret på. Det forstår Lars godt, men egoismen har fået et ubehageligt tag i mange enkeltpersoner og 

foreninger. Man står gerne på ryggen af hinanden for at blive højere og prioritere sig selv over andre. Det er 

stærkt, at specielt idræt typisk plejer at være en garant for en større social forståelse og solidarisk tilgang til 

spilleflade og alt mulig andet. Det kunne man lære noget af. Lars er glad for den fritidsplads ordning den 

tidligere socialminister fik sat i værk som kommer til at gælde for de unge som ikke har råd til kontingent og 

håber de foreninger som vi kender, vil tage godt imod disse børn og unge på fritidspladsordninger. Denne 

ordning vil køre i nogle år. 

Idrætsudviklingspuljen og kulturintegrationspuljen. Der er nogle pædagoger og lærere som har søgt 

puljemidler.  Prøv og vær lidt kreativ i jeres tilgang til noget af det. Se på hjemmeside alle de puljer vi har på 

området og søg dem til jeres foreninger hvis i har mulighed for det. Vi vælter os ikke i penge men vi har 

gode midler sat af i budgettet så det faktisk er muligt at få understøttet aktiviteter for jeres område. 

Det var en rundgang omkring Kultur og idrætsudvalget virkefelter. Lars har ikke været med til RFI’s 

generalforsamling før og kender heller ikke meget til os. Lars takker for invitationen og svarer herefter gerne 

på spørgsmål.   

 

Spørgsmål 

Claus Schou: Ja du kender os ikke, men det er det der er vores problem. Det der er vores opgave 

fremadrettet det er at gøre os kendte. Vi er ikke en almindelig idrætsforening som f.eks. Viby idrætsforening 

og andre, de skal være der og der er plads til os alle. Vores foretrukne er selvfølgelig arbejdspladserne og det 

er derfra vi rekvirerer vores medlemmer. Brugerbetalingen den er vi meget interesseret i, så hurtig som 

overhovedet muligt at får fastlagt hvad vi skal betale i brugerbetaling fra den 1. januar. Vores vinter 
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aktiviteter starter i september. Så vil vi altså godt vide hvad der skal tages for aktiviteten i september. Hvis 

vi så får en 200 % stigning fra januar. Det er et problem for foreningen. 

Svar fra Lars Lindskov: Processen er sådan, han hader når han lyder som han ikke kan lave ting om, der er 

den præmisse at budgettet skal være vedtaget efter styrelsesloven senest den 15. oktober Det betyder at vi 

altid andenbehandler og godkender budgettet for det efterfølgende år omkring den 10.- 12. oktober og da der 

altid er drama, alle skal have et fingeraftryk på det ene og det andet. Vi starter budget processen august-

september på udvalgsmøderne og så kører den hen september / oktober, hvor der er høringsfase og så bliver 

den vedtaget. Før kender vi jo ikke hvad der er sat af til de enkelte poster for det kommende år. Så vi kan 

ikke melde det ud til jer før budgettet er andenbehandlet og vedtaget for det efterfølgende år. Opkræv lidt 

ekstra og læg til side og sæt det ned året efter hvis i bliver positivt overrasket.  

 

Claus Schou: En anden ting jeg vil gøre opmærksom på er den ide og tanke om baner på Musicon. Det 

kunne vi godt tænke os, hvis det ikke er os som skal indbyde, så om det er jer som indbyder. 

 

Svar fra Lars Lindskov: Vi tager altid gerne imod en invitation. Det er typisk sådan, sådan er det blevet 

efter kultur reformen, at vi er fritids politikere os som sidder i byrådet. Hvorimod forvaltningen sidder og 

arbejder med det til hverdag. I henvender jer simpelthen til kulturchefen Poul Lund Damkjær og siger at i vil 

gerne ud og tale med udvalget omkring den aktuelle sag. Så bliver der lagt en sag op til udvalget hvor der 

bliver taget stilling til sagen. Invitationer er meget velkomne. Lars vil melde tilbage til kulturudvalget og 

Birgit Pedersen når han kommer tilbage. 

 

Indlægsholder nr. 2: 

Ove Pedersen. Afgående formand for Roskilde Idræts Union. 

Er lige stoppet som formand for RUI. Ove skal hilse fra den nye formand for RIU Jørgen Aufeldt som 

kommer fra Himmelev - Veddelev boldklub. Ove har fortsat et par aftaler i kalenderen for RIU som han 

fuldfører, derfor er Ove hos os i dag. Ove passer nu en anden opgave, som er Formand for Roskilde Roklub, 

som er en anden af Roskildes større idrætsklubber.  

Ove er en af dem som har hørt den foregående taler Lars Lindskov til næsten hudløshed og Lars har sagt det 

samme hver gang. Han siger det bare på en anden måde hver gang og det er de samme problemer vi har hele 

tiden. Lars kender dem, Ove kender dem og Ove er sikker på at mange af os andre også kender dem. Der er 

for lidt af det hele. Jeg tror ikke på at det er noget som kan ændres nu eller i morgen. Ove vil rose det Kultur 

og Idrætsudvalg som sidder nu. De er villige til at høre på hvad problemstillingen er og de er villige til at 

komme videre og sørge for at der bliver ændret på noget. Det skal de have ros for. Ove har været formand 

for RUI i mange år og har prøvet mange Kulturrådsformænd og prøvet en del nye anderledes borgmestre, 

som har haft anderledes syn på idræt, men Ove vil sige at sådan som det er lige nu, er ikke det ringeste han 

har oplevet. Selvfølgelig er politikerne også trængte af at der mangler penge.  

 

Ove lykønsker de nye som kom ind i RFI’s bestyrelse. Ove har kikket på reklamen for Sparekassen Sjælland 

og nu kender Ove 2 frivillige idrætsledere som arbejder i Sparekassen Sjælland. Markussen som sidder som 

formand i KFUM fodbold og så er der en her i RFI. Så hvis alle går hjem og siger de har brug for frivillige 

idrætsledere, så er der flere at tage af i sparekassen. Det er positivt, det skal i have stor ros for. 

 

Darup Idrætsanlæg. Angående faciliteterne. Lars fik blandet den ekspropriations sag sammen med at man 

skulle nedlægge Darup. Det er der den er gået hel gal, også i pressen, at man sætter de to ting sammen. 

Historien meget kort. Byrådet i Roskilde, de bestemte at den proces som har kørt i mange år med at man vil 

prøve at ændre lidt på forholdene ude omkring Dyrskuepladsen, Festivalpladsen og Darup idrætscenter, den 

satte man i bero på den måde at man sagde at Darup Idrætscenter den bliver ikke rørt i 10 år. Der var mange 

som ikke syntes at det var nogen god politisk beslutning, fordi hvis man har et idrætscenter som om ti år 

skulle nedlægges, hvad ville der så ske i de mellemliggende år, der ville ikke ske noget som helst. Det vil 

sige vi mangler nye baner og faciliteter. Vi havde en stor drøm om, også på det tidspunkt, at der blev lavet 2 

kunststofbaner eller flere ude i Darup. Men det kunne jo ikke være rigtigt, at placere 2 kunststofbaner på 

noget som skulle nedlægges om 10 år. Det ville ikke være særlig ambitiøst. Ove talte med Roskilde festival 

og de gik til byrådet med en anmodning om at man ændrede på den politiske beslutning. RUI fik overtalt 
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festivalen til at gå ind og donere nogle penge til at der kom nogle erstatningsbaner et eller andet sted. Dem 

som graver grus har også givet noget til dette projekt for at få det til at gå op. Den udvikling som har været i 

avisen den har været hel gal. Det kan godt være at borgmesteren var med til at træffe en beslutning i den 

sidste ende, men det at få dette sat på skinner det var Ove som havde sat det i gang. Det som de er kommet 

frem til nu er den helt rigtige løsning, den skulle være truffet fra starten. At Darup Idrætscenter ikke er et 

guld idrætscenter for nogen. Måske for voksne, men f.eks. om vinteren kan man ikke sende børn derud. Der 

er dårlig lys på cykel stierne og der går ingen bus derud. Det ligger rigtig dårligt. Det har vi sagt alle årene 

og nu kan vi måske få ændret det så banerne bliver placeret et andet og bedre sted. Planen er at det først er 

om 6-8 år der sker noget på Darup Idrætscenter. Alle de baner som ligger syd for bygningerne forsvinder 

inden for de næste 6-10 år så er der gravet grus der og hullerne kan ikke fyldes op igen. Det som ligger på 

den anden side af bygningerne d.v.s. omklædningen, cafeteriet, BMX banen, fodboldbanerne på den side, 

tennishallen og tennisbanerne det bliver et lille idrætscenter for sig selv. De faciliteter som der ikke er plads 

til bliver placeret i den anden ende af Darupvej ved Køgevej. Hvor der ud mod Køgevej bliver lavet et 

Idrætscenter af nogenlunde samme str. hvor børnene kan køre på cykelstien ud af Køgevej og hvor der 

kommer busser. Der er det så at denne ekspropriation sag kommer ind i billedet. Planen er at bygningerne i 

forbindelse med fodboldbanerne ved Køgevej skal bygges på gartnerens jord.  

Det første der bliver flyttet er bueskytternes areal, som måske allerede i år bliver flyttet. Der skal findes et 

nyt areal til dem.  

Det næste som bliver fjernet fra Darup er grusbanerne og de to helårsbaner som ligger ved siden af, men 

først når der er blevet gravet et par år. Erstatning for dette bliver de to kunststofbaner, som bliver lagt ved 

siden af hinanden i Idrætsparken, Rådmandshaven. Som planen er lige nu, og vi håber den holder, så skulle 

banerne gerne stå klar 1. oktober 2012. Processen er i gang byggeudvalget er i gang. Der er noget jord som 

skal fjernes og når man gør det inde i byen, så er det næsten i en eller anden kategori forurenet. Det betyder 

at det skal køres på et depot et eller andet sted. Det betyder så at projektet godt kan blive forsinket lidt. 

Banerne skulle meget gerne stå klar den 1. oktober ellers knækker filmen omkring fordeling af fodboldbaner 

i Roskilde for den kommende vinter.  

Angående gebyrordningerne for lokalerne, som Claus også talte om. Det syntes RUI også er uacceptabelt 

at vi skal gå fra at betale 23 kr. til at betale 73 kr. for at bruge en idræts facilitet. Det er en af de ting vi håber 

vi finder en løsning på uden det bliver som ovenstående. Vi er enige om at priserne skal harmoniseres og det 

burde være sket for flere år siden. Vi håber at til august så finder man en måde at financierer det på uden det 

går ud over andre brugere af hallerne.  

Lokaler. Angående svømning og omkring Kildegården og andre lokaler, der er for lidt af. Ofte er presset alt 

for stort på disse faciliteter. Besparelserne kommer ind alle steder. Nu hørte jeg at der kun bliver tændt 

halvdelen af lamperne i Kildegårdshallen, det har jeg ikke hørt før, for mig lyder det rystende at man er så 

ringe stillet i øjeblikket at man ikke kan tænde det fulde lys i en hal.  

Plan for Kildegårdshallen er at der skal laves en springgrav til Roskilde Gymnastikforening.  Det bliver en 

springgrav så gulvet kan lukkes til igen, så hallen fortsat også kan bruges til andre aktiviteter. Nu mangler 

der bare at projektet iværksættes.  

Svømmehal kunne vi i Roskilde godt tænke os en mere af. Andre siger så at den bør ligge i Viby eller 

Gadstrup. For så er der en i nord, syd og i midten og det er vi slet ikke enige i. Svømmehallen skal ligge lige 

nøjagtig der hvor brugerne er. Ove håber det bliver sådan. Faciliteter skal ikke ligge i Jyllinge fordi man 

kender Lars og få ham til at tale godt for det, nej den skal ligge hvor brugerne står i kø. Sådan er det også i 

allerstørste udstrækning heldig vis. 

Ove takker for samarbejdet med RFI og fordi vi bakker op om og står sammen med idrætten i Roskilde. 

 

Spørgsmål fra Bitten: Tennis afd. spiller tennis i Kildegårdshallen om vinteren. Ved du hvornår de 

begynder at grave gulvet op i Kildegårdshallen. 

Svar: Når vi spørger får vi et svar andre gange et søgt svar: Problematikken har været at de ville lave en 

springgrav i den nyrenoverede Roskilde hal på et område hvor der ofte kunne blive aflyst grundet 

arrangementer og forberedelser til disse i hallen. Dette gjorde Ove Roskilde Gymnastikforening opmærksom 

på og derfor blev springgraven så omadresseret til Kildegårdshalen. Ove tror de meget snart går i gang med 

arbejdet.  

 



13 

 

 

 

 

 

Indlægsholder nr. 3: 

Jesper Søgaard Hansen. Sparekasse Sjælland. 

Dennis Sejling. Kunderådgiver Sparekassen sjælland. 

 

Sparekassen Sjælland er det som førhen hed et lokalt pengeinstitut. Som i efteråret 2011 overtog Max 

banken. Sparekassen Sjælland er Danmarks største Sparekasse og Danmarks ældste. Sparekassen har rødder 

helt tilbage i 1825 på vest Sjælland, nærmere bestemt Holbæk og Mørkøv. I dag er der 30 filialer fordelt 

over Sjælland.  

Der er mere end 24.000 garanter. Det tal vokser dag for dag Det er et udtryk for at folk tror på hvad vi siger. 

En garant er Sparekassens aktie kapital, men ikke på samme måde som børsnoterede aktier. Garant er et 

indskud der bliver sat ind på en konto. Der hvor garant beviset er sammenligneligt med aktier er hvis banken 

skulle gå neden om og hjem, så mister man de 30.000 kr. der er skudt ind og ikke andet. 

Som alle andre pengeinstitutter er vi underlagt indskydergaranti reglerne. Medarbejderstaben I den gamle 

Sparekasse var i oktober 280 i dag er vi 405. Det har været en fornøjelse at sige velkommen til så mange nye 

kollegaer. Hvor næsten alle andre pengeinstitutter gør det modsatte lige for tiden. Egenkapitalen er sneget 

sig over 2 milliarder kr. den er stille og rolig stigende. Sparekassen Sjælland har haft overskud i de sidste 3 

år i finanskrisen og selvfølgelig fordi en del af vores egenkapital er alle vores garanter Efterhånden som der 

kommer flere til, så stiger egenkapitalen. Sparekassen Sjælland er et af de pengeinstitutter som er solvent og 

gør det rimeligt godt. Lovens krav til solvents er 8 % og Sparekassen Sjælland havde før købet af Max 

banken 19,4 % Så det var over det dobbelte. Så er det selvfølgelig ændret sig da de ikke fik kapital med fra 

Max banken. Men det skal opad igen for grundbasen i pengeinstitutter er kapital. 

Indlån er nu 12,4 milliarder og udlån på 11.7 milliarder Det er vigtig at der er balance i de to tal ellers skal 

man ud på markedet og finde pengene og det er stort set umuligt. Det lykkedes for mange i 2008 fordi staten 

kastede nogle garantier efter det så kunne alle låne, men i dag da der ikke bliver udstedt garantier, så skal 

man ud på egne ben og få lån. Det har de gjort i Sparekassen 2 gange sidste år og en gang mere. Det tager 

Sparekassen Sjælland, som et signal om at de tror på Sparekassen Sjælland ude omkring i Europa.  

Der er 105.000 kunder i Sparekassen Sjælland en ganske pænt størrelse på et pengeinstitut. 

Der er ikke forskel på en sparekasse og en bank, kun navnet er forskellige nu. Det er 30-40 år siden 

forskellen ophørte.  

Sparekassen Roskilde kan varetage alle slags kunder med deres meget forskellig behov. 

Roskilde Sparekasse vil meget gerne være lokalt engageret og det er derfor jeg står her i dag og selvfølgelig 

også i privat interesse. Der er ca. 100 forskellige sponsorater, det er alt fra jazz klubber til sportsforeninger. 

Betingelsen er at man skal være kunde.  

 

Indlægsholder nr.4:  

Peder Bisgaard Formand for Dansk Firmaidrætsforbund. 

 

Anledningen til jeg er her er at fortælle hvordan det går, men det har Claus fortalt rigtigt flot om. Sidste år 

fortalte jeg om store udfordringer grundet tips og lottolov, som så blev udsat i et år og som er trådt i kraft 1. 

januar 2012. Til gengæld det som fulgte med tips og lottoloven, nemlig en udredning den er ikke udsat. 

Udredningen er utrolig aktuelt og ikke mindst set fra idrættens side.. Sidste år nævnte jeg noget om vi kunne 

få tvunget en enhedsorganisation ned over hovedet og få frataget alle vores midler. Peder har været inde ved 

kulturministeren og der er ikke noget som ser ud til at der bliver nogen revolution på området. Der kan 

formegentlig blive tale om nogle forpligtigelser, så ledes at man måske skal have båndlagt nogle midler som 

bliver øremærket. Måske vil der også blive pillet ved midlerne, men formegentlig ikke de store beløb. For 

Firmaidrættens vedkommende skal vi selvfølgelig fortælle om vores særkende, vores målgruppe er ude på 

arbejdspladserne. Vi gør også meget på det sundhedsfremmende og så skal vi fortælle om den særlige firma 

idræts ånd der er. Det er her direktøren kan spille sammen med bydrengen. Og det foregår samme sted hver 

gang. Det vil vi gerne værne om, det er der vi har vores særkende. Der hvor vi også er stærke er at vi lytter 
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til hvad brugerne vil. Vi har præsenteret nogle fleksible og nye tilbud de 4 fyrtårne. Vi vil gerne tage et 

samfundsmæssigt ansvar.  

De 4 fyrtårne som er Bike & Run, sundere erhvervsskoler, kollegabold og en ny sundhedskampagne som vi 

ikke endnu ved hvordan skal løbe af stablen. Men det er satsninger på ca. 16 millioner kr. på 2 år, Derfor 

forventer firmaidræt at der kommer noget ud af det. Dernæst kan siges at det der gør at det løber op i 16 

millioner kr. er firmaidrætskonsulenterne som vi har besluttet at vi gerne vil fortsætte med. Det har været en 

prøve ordning, men vi vil gerne fortsætte da det har været en god investering. Der findes ca. 90 

firmaidrætsforeninger i Danmark og der er selvfølgelig forskelligt fart på dem. Nogle er i nødsporet andre i 

overhalingsbanen og en hel del ligger i midten. Roskilde er en af de foreninger som Peder betragter som 

værende en aktiv forening. Ikke mindst fordi der er en aktiv bestyrelse og formand. I er klar til nye 

initiativer og tiltag. Det kan ses med Bike & Run. I er også friske på at se på kollegabold og erhvervsskoler. 

I er gået videre ved i at siger, det kan vi kombinerer. I er også friske på noget udendørs fitness. I er klar på at 

få flere medlemmer. Hvis man vil have flere medlemmer betyder det at man skal have flere aktiviteter. Jeg 

syntes det er dejligt at kommunen har set lyset at bruge Firmaidrætten til det de er gode til. Peder er sikker 

på at Roskilde Firma- og Familieidræt bliver en af de førende inden for firmaidrætten. Held og lykke med 

fremtiden her og de nye aktiviteter. Tillykke med valget til de nye folk i bestyrelsen.  

 

Forbundets fortjensttegn til afgået næstformand Jane Løvgren.  
En anden anledning til at Peder Bisgaard kom i dag, er fordi der er nogen som skal hædres med 

hædersbevisning fra forbundets. Den som skal hædres i dag er Jane Løvgren. Peder undlader at læse det 

samme op som Claus læste i forbindelse med at Jane blev æresmedlem. Vi kender alle Jane Løvgren og det 

er fuldt fortjent at hun udover at blive æresmedlem i Roskilde Firma- og Familieidræt også nu kan modtage 

Forbundets fortjensttegn som gives for 25 års særdeles aktivt arbejde for Firmaidrætten. Det er blevet aftalt 

med Claus at hæderstegnet vil blive overrakt Jane ved en speciel lejlighed. En ting er sikkert at Jane 

Løvgren har til fulde fortjent Forbundets fortjensttegn. Jane får en stor hånd for denne udnævnelse. 

Peder Bisgaard takker for ordet.  

 

 

Formand Claus Schou takker de fremmødte for deres tilstedeværelse ved generalforsamlingen. 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 

Claus Schou 

Formand for Roskilde Firma- og Familieidræt. 

 

 

 

Sannie Kalkerup 

Foreningskonsulent og dirigent til generalforsamlingen. 

 

 

 


