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Roskilde Firma og Familieidræt 

 

Referat fra 

 

Generalforsamling i henhold til vedtægternes § 8.2 

Tirsdag den 29. marts 2016 Kl. 17.30  

I Roskilde Kongrescenter – Møllehusvej 15,  

4000 Roskilde 
 

Dagsorden ifølge § 8.3 

 
1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Beretninger fra bestyrelse og evt. afdelinger. 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

A) Næstformand John Petersen   

B) Kasserer       Birger Jensen  

C) Bestyrelsesmedlem Mads Jensen   

 

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 

 

De fremmødte godkendte at referatet blev skrevet af  

Referent: Bitten Petersen. 

 

Ad. 1 Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Der var 29 stemmeberettiget medlemmer. 

 

Ad. 2 Valg af dirigent. 

Formand for Firmaidræt Køge, Finn Nielsen blev enstemmigt valgt. 

 

Ad. 3 Valg af stemmetællere. 

Jan Dalsgaard og Pernille Lützhøft Jensen blev valgt. 

 

Ad. 4 Beretning fra bestyrelsen og evt. afdelinger. 

Årsberetning 2015 

Et stille forenings år er overstået. På sidste generalforsamling kunne vi for første gang mærke hvor svært det 

er at få en frivillig forening til at køre. Vi fik ikke valgt nogen ny sekretær og har haft et par stykker i spil 

siden, generalforsamlingen gav os lov til at finde en og sætte personen ind, det er desværre stadig ikke 

lykkedes at finde personen, men der arbejdes stadig på sagen. Det at de frivillige ikke bare står kø, er noget 

som vi må acceptere, men de er der jo! I den forbindelse vil vi (bestyrelsen) gerne have nogle input fra jeres 

side om hvordan vi skal tænke ud af boksen fremover. At det at drive en forening er en udfordring ses 

desværre også på vores medlemstal som er faldet sidste år. Det er igen de ”traditionelle” idrætter som står 

for skud – badminton og fodbold. At der skal tænkes nyt er vidst det rette ord for det!  
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Sundhedsdagen er noget tilbagevendende hvert år, hvor vi som samlet forening deltager. Bestyrelsen valgte 

igen i år at holde fast i den form, som vi indledte forrige år. I stedet for noget man kunne testes i, havde vi 

igen lavet en konkurrence hvor folk kunne vinde en prøvetime i en af vores aktiviteter. Det trak mange 

mennesker forbi vores bod, hvor vi kunne vise dem vores forskellige tilbud, og på den måde fik vi vores 

navn med på højttaler udkaldene dagen igennem.  

Bike & Run er gået hen og blevet vores ”flagskib”, det er der ingen tvivl om. Det er vores ansigt udadtil og 

samler en stor mængde mennesker på dagen. Vores sponsor, Sparekassen Sjælland har en stor andel af den 

succes, uden dem var det ikke muligt at lave et sådan løb. Sidste år kom udfordringen omkring Skt. Jørgens 

skole. Skolen skulle have været færdigrenoveret til skole årets start, men var forsinket. Det afstedkom, at vi 

ikke kunne bruge skolegården. Vi valgte at flytte ud på græsbanerne bag ved skolen og lod løbet foregår der. 

Det blev godt modtaget af deltagerne, de fleste syntes det var dejligt at kunne se noget mere af løbet, især 

opløbet. Flere firmaer havde også valgt at tage telte med på pladsen, som gjorde oplevelsen endnu bedre. 

Der var selvfølgelig udfordringer ved at flytte det derom, men de blev løst til langt de flestes tilfredshed. Det 

er sundt at skulle tænke anderledes, når man nu har gjort det samme i fire år, så set i lyset af det, valgte vi i 

gruppen at tænke andre løsninger for afholdelsen i 2016.  

 

 

Firmaidræt Open, som for sidste gang blev afholdt både forår og sommer/efterår, blev for sidst nævntes 

vedkommende afholdt i København af FSKBH. De havde allerede forrige år spurgt om vi ville stå for 

afviklingen af golf. Det sagde vi straks ja til, da vi jo i 2013 afholdte DM hos os med stor succes. Det blev 

igen til at det skulle foregå på vores baner, så det blev jo så meget nemmere. Igen en afvikling som foregik 

helt uden problemer. FSKBH havde også spurgt om vi kunne stå for noget Moutaint bike, men her sagde vi 

pænt nej tak.  

 

Erhvervsskolerne / Kollega Boldbanen. Vi har en stor opgave med hensyn til erhvervsskolerne – hvordan 

kommer vi videre, og hvordan får vi udnyttet vores bane optimalt? Vi har nogle midler som ligger og venter 

på at blive brugt på aktiviteter på skolerne, midler som vi selv har skabt i form af skolernes medlemskab hos 

os. En mulighed kunne være at finde en person som kunne varetage denne opgave – her tænker jeg på at 

kunne gøre nogle ting i dagtimerne! Det vil vi i bestyrelsen arbejde videre på i 2016. Mette som er den nye i 

Piloxing, har jeg også luftet tanken overfor, at det kunne være en mulighed for hende at få nogle timer på 

skolen. 

 

Når vi så taler om erhvervsskolerne (Roskilde Tekniske Skole) har vi en alvorlig situation da banen næsten 

er totalskadet efter den kraftige snestorm i november. Jeg har haft et møde med skolen og forbundet, hvor 

jeg har pålagt dem at gå tilbage til producenten for at se på mulighederne for en erstatningssag – dette er dog 

nok ikke nogen redning, som det ser ud lige nu. 

Som i kan se har vi her en kæmpe økonomisk udfordring der kan få vores forening helt i knæ! Vi har møde 

med skole og forbund her i starten af april, hvor vi skal finde en løsning. Tyskerne, som har bygget banen, 

har været her op til påske for at fjerne alt det ødelagte og se hvad der skal bruges helt nøjagtigt for at banen 

igen kan bruges. En af de fejl som vi har pointeret over for bygherren, er at overnettet er forankret for godt, 

der er ikke noget ”bristepunkt” når vægten bliver for tung. Dette vil vi have ændret når banen igen sættes op. 

Vores økonomiske andel for at få banen på fode igen ligger i omegnen af kr. 64.000,-. Vi vil selvfølgelig se 

på mulighederne for at finde nogle midler andet sted fra, men de er meget små! Nogen vil sikkert spørge om 

vi ikke har tegnet en forsikring på banen, og her er svaret nej! Som det er i øjeblikket, vil en forsikring koste 

omkring kr. 20.000,- om året. Fra forbundet arbejdes der med at finde en mulig forsikringspartner, men det 

skal vi indtil videre ikke ”hænge vores hat” for meget på.   

 

Nytårskur Vi har jo indført en tradition med at invitere til nytårskur for alle udvalg og i år havde vi forlagt 

denne nytårskur sammen med idrætsfesten her i hallen. Det var en rigtig god aften, hvor flere af deltagerne 

fik set hvad der også rører sig i Roskilde og vi fik netværket. En god måde at blande fornøjelse og fest på. 
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Og hvad skal der så ske i 2016! 

”Danse event”. 

En stor ting er allerede overstået, nemlig vores nyligt afholdte ”Danse event”. Dette fik Pernille idéen til, for 

lidt over et år siden, og gik i gang med at finde en form som kunne være interessant. Hun har fået hjælp hele 

vejen igennem af vores foreningskonsulent, Sannie Kalkerup til at få Danse eventen op og stå. Roskilde 

kommune og forbundet har støttet dette nye tiltag som løb af stablen den 12. marts ude på Katedralskolen, 

med deltagelse af næsten 70 mennesker. Det store tilløbsstykke var helt sikkert Michael Olesen fra ”Vild 

med dans”, som havde en af de tre timer med dans. Bhangra var på som første dans – dette kunne godt gå 

hen og blive vores næste nye aktivitet, måske fordi denne her form for dans også henvender sig til andre 

befolkningsgrupper end dem vi plejer at se til vores aktiviteter. Michael Olesen var på til næste sæt og gav 

den max gas – jeg har sjældent set så mange svedige og glade kvinder på en gang! Tredje sæt var lagt i 

hænderne på Pernille og en gang Zumba. Selvom alle havde givet den gas ved de to andre danse – som jo 

varede en time hver – var der stadig fuldt hus på gulvet. Indlagt imellem dansene var der mulighed for at se 

på mavedans, købe tøj fra Zumba shoppen, få lagt ansigtsmassage, købe produkter fra Aloe Vera og ikke 

mindst besøge sundhedscaféen som kommer fra forbundet. De to piger i sundhedscaféen havde en travl dag, 

hvor langt de fleste fik tjekket deres tal. Det er helt sikkert at Pernille igen vil prøve at lave danse event i 

2017. Zumba kan føre til mange ting, og i den forbindelse havde Pernille fået kontakt til en Piloxing 

instruktør. Der var ikke langt fra kontakt til at vi syntes det var så god en idé at den skulle afprøves. Derfor 

har vi nu også Piloxing at tilbyde vores medlemmer. Mette startede op med fuld sal den første uge her i 

marts. Piloxing er en unik blanding af power, hastighed og smidighed fra boksning og målrettet skulptur og 

fleksibilitet fra Piltes, som udføres til power-puls musik. Ved brug af vægte handsker, man kan sagtens 

træne uden, er der yderligere toning af armene som maksimerer hjerte-kar-sundhed. Sæt det hele sammen og 

du har muskel-toning, fedtforbrændende, core-baseret træning, der vil gøre at du føler dig fysisk og mentalt 

ovenpå. 

Bike & Run Som før nævnt, er Bike & Run vores ”flagskib” – og det bliver ikke mindre her i 2016. Til 

Bike & Run evalueringsmødet på landsplan i november luftede forbundet tanken om, at de ville lave et par 

nye tiltag, henholdsvis et i øst og et i vest. Der blev fremlagt tre forslag, men Mads som var med på mødet, 

foreslog at Roskilde bød ind med en anden model. Den blev beskrevet og sendt ind til IM udvalget som 

efterfølgende har godkendt vores bud på dette års løb. Først og fremmest flytter vi løbet ud til Sankt Hans 

ved Strandvænget. Efter vi sidste år havde de før omtalte udfordringer og vi så hvordan det fungerede på et 

stort areal ville vi gerne fortsætte i dette spor, derfor blev Sankt Hans området valgt. 

Vi laver en løbe rute, stadig på 5 kilometer, men nu bliver den delt op i to omgange af 2½ kilometer, så man 

løber over målstregen to gange. Man kan stadig ”nøjes” med at have fem deltagere med, men det nye tiltag 

gør, at der er plads til flere løbere, seks i alt, og på den måde vil vi kunne få flere motionsuvante ud og 

deltage. Cykel ruten ændre vi ikke på, dog bliver det en rundtur i år. Vi har fået stillet flere ressourcer til 

rådighed for at afprøve det, så det forventer vi os meget af. Der er selvfølgelig også nye udfordringer at tage 

hensyn til, og et af dem bliver toilet forholdene! Så er der nogen som kender til hvor vi skal henvende os, for 

at få det til en fornuftig pris, hører vi gerne. Vi satser på at dette års løb skal blive endnu større end sidst, 

hvorfor vi som udgangspunkt skal bruge lidt flere hjælpere, men vi har tænkt os at ”annoncere” efter dem – 

her tænker vi både på vores hjemmeside og Facebook. Så hvis nogen allerede nu kunne tænke sig at være 

hjælper den 17. september, så hold jer ikke tilbage, hvis i kunne tænke jer at deltage i ”Danmarks smukkeste 

Bike & Run stafet”. Igen i år har vi Sparekassen Sjælland som sponsor, og til dem skal lyde en stor tak for 

deres tro på vores løb. 
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Sekretær Vi har stadig en opgave i at finde en ny sekretær – det skal vi have løst! En ting som også skal 

vurderes er, om vi skulle lave en form for rekruttering på en anden vis. Jeg har et godt eksempel fra 

Silkeborg hvor de bruger, at have en aspirantgruppe til bestyrelsen – det kunne være en mulighed!  

 

Repræsentantskabsmøde i DFIF Med det nylige afholdte repræsentantskabsmøde i november 2015 er der 

sket flere ting som kommer til at påvirke os i de næste år. Med strategi 2018 som vi alle har været med til at 

vedtage, blandt andet ved et seminar afholdt i Middelfart i januar sidste år og igen på formandsmødet samt 

på regionalt og landsdelsmøder, med muligheder for input og nok så vigtigt, en god snak omkring hvordan 

vi så på fremtiden. De politiske grupper blev ændret til udvalg igen, og især to af dem kommer til at have en 

positiv indvirkning for os, nemlig IM udvalget og foreningsudvalget. Fra IM kan vi vente en større fokus på 

alle aktiviteter, hvor de mere proaktivt vil kontakte os. Vi har allerede haft kontakt med udvalget i 

forbindelse med vores forslag til nye tiltag i Bike & Run. Fra foreningsudvalget vil alle foreninger få et 

spørgeskema med henblik på en ”temperaturmåling af foreningerne”. Det bliver ikke det samme store værk 

som sidste gang, men et redskab der skal hjælpe os som forening fremadrettet. Skemaet vil komme ud efter 

formandsmødet i april og skal være besvaret i løbet af maj måned. Som udgangspunkt vil det være 

bestyrelsen som svarer på dette, men hvis nogen sidder og tænker at det kunne de godt tænke sig at høre 

mere om, og deltage, så kontakt endelig mig eller andre fra bestyrelsen. En af de ting som strategi 2018 

indebærer, er mere synlighed fra forbundet over for foreningerne – så vi kan forvente at blive kontaktet fra 

flere sider i de kommende år. 

 

Hjemmesiden Der vil også komme et nyt hjemmeside system – en total løsning hvor både 

stævneplanlægning, kommunikation, regnskab og medlemsregistrering flyder sammen. Det vil også åbne op 

for en betaling direkte på hjemmesiden. Det vil helt klart hjælpe os som forening, hvis folk kan betale 

direkte via en hjemmeside og ikke skal afvente et girokort. Vi fik lidt af det afprøvet i forbindelse med vores 

”Danse event”, hvor tilmelding og betaling foregik via nettet. Den første del af systemet har vi, idet vi i april 

sidste år, har sagt ja til programmet ”Stævneplaner.dk”. Resten regner vi med at sige ja til inden 

sommerferien, hvor kasserer og undertegnet har møde med folk fra It afdelingen. Det er i den forbindelse 

vigtigt at vi har vores webmaster (Bitten) med ind over her, så der foregår et tæt samarbejde med 

webmasteren og resten af foreningen. Vi kan vist godt sige at det bliver en meget central rolle webmasteren 

får i fremtiden, hvorfor det også kan tænkes at vi skal se lidt på den måde som bestyrelsen er sammensat! – 

derfor skal hun også med på noget kursus når/hvis det udbydes. 

 

Navneændring Vi har før talt om vores navn, det skal vi gøre igen – også set i lyset af den nye 

hjemmesideløsning som helt sikkert vil give bedst mening hvis vi signaliserede endnu mere at vi er en del af 

Firmaidrætten. Jeg ved at det får følelser frem hos de fleste og der er forskellige meninger omkring dette. 

Jeg vil derfor foreslå at vi sammensætter en arbejdsgruppe som skal vende denne politik, med både de 

fordele og ulemper som der er! Jeg havde tænkt at gruppen skulle bestå af tre til fem personer, gerne med 

forskellige relationer til Firmaidrætten. Det er jo også muligt at høre hvad vores nærmeste har haft af 

overvejelser inden de ændrede navn – tænker her især på Køge og Hillerød! I samme drag, kunne denne 

gruppe også se lidt på hvad der skal være vores fremad rettet mål i de kommende år. 

  

Pernille havde som omtalt under vores danseevent, en del samtaler med Sannie omkring at få denne dans 

event skruet sammen. I den forbindelse havde Pernille også nogle samtaler omkring det at være kvinde og 

med på det organisatoriske plan. På forbundsplan havde der været arbejdet på netop at få flere kvinder ind i 

arbejdet på centralt plan. Det har udmøntet sig i en ny fokus gruppe som hedder ”Kvinder i morgendagens 

ledelse”.  

Som det står omtalt i folderen fra ”Kvinder i morgendagens ledelse”, står der blandt andet: Vi inviterer 

kvinder, der ikke kan sige nej til personlig udvikling – en udvikling, som kan bruges i firmaidrætten, men 

også privat og på arbejdspladserne. Vi ønsker at rekruttere 10-12 kvinder til at deltage i et forløb over 2-3 år 

hvor den personlige og/eller faglige udvikling vil ske gennem uddannelse, coaching, mentorer, netværk – 

eller hvad der er behov for.  

 



5 

 

Pernille blev valgt ud og som ekstra bonus er Kristine (fra Zumba) også blevet udpeget og har sagt ja tak til 

at være en del af det. Det kan der læses mere om det i det nye nummer af ”Firmaidræt”. Vi er meget stolte 

over at vi har fået to kvinder med i denne eksklusive gruppe, der er noget at bygge på også for os her i RFI. 

Jeg glæder mig først på deres vegne men også på foreningens vegne. 

 

Fra afdelingerne: 

 

Fodbolden er som mange af landets foreninger, det som startede det hele! Roskilde er ingen undtagelse. Her 

har vi et godt eksempel på hvordan et udvalg kan lade sig gøre uden alle de ”støvede” regler og former. Her 

tager de folk som elsker deres sport sig af tingene, fordeler opgaverne til gavn for mange og gør det muligt 

at spille fodbold i firmaidrætten. Jeg ved at mange synes at netop vores turnering er god og samtidig sjov at 

deltage i – man føler sig velkommen og alle kan være med! Vi har flere hold hvor både kvinder og mænd er 

på samme hold. Dog blev senior ikke til noget sidste år, men oldies rækken blev afviklet med godt 

fremmøde. 

Golf har de senere år været i fremgang, og vores golfer har stille og roligt øget deres medlemsantal i årene. 

Per Grim valgte at flytte fra byen og til Valby – hvem der nu kan forstå det! Det betød, at han sagde at han 

tog året 2015 med som formand, men derefter skulle der findes en afløser. Denne afløser er ikke fundet 

endnu, og ingen af de andre fra udvalget har ønsket at overtage, men vi vil dog stadig håbe på at vi får denne 

aktivitet på programmet i 2016. 

Bowling fik jo ny formand/ kvinde året før. Det er en de aktiviteter som stadig køres på den "gamle måde”, 

hvis man kan sige det. Vores fleksibilitet gør, at begge former kan forenes uden at det ene er bedre end det 

andet. Der er stadig en trofast skare som dyrker denne idrætsgren og tidspunktet gør, her har vi de fleste over 

+60. Men selvom at det kører på den gammelkendte facon, så er det jo ikke nogen hindring for at der kan 

ske noget nyt. Der blev i år afholdt en festlig juleafslutning i centeret, hvor der blev søgt om midler igennem 

kommunen, og blev godkendt, så vores bowlere fik en god dag. 

Badminton De traditions rige idrætter er over en kam, i stærk tilbagegang de fleste steder, og altså ikke kun 

i vores regi. Badminton valgte vi kun at tilbyde som trænings tider rundt om i byen, og det har holdt status 

Q. Vi hører dog stadig der udefra, at folk gerne vil deltage i en eller anden form for turnering! Det vil vi 

prøve at arbejde videre med til den kommende sæson. 

Bridge Men en ting er gået imod strømmen, og det er bridgen, som blev udvidet med en ekstra aften forrige 

år og igen i år har to spilleaftner. Vi holder stadig til på Kildegården – i vores gamle lokale.  

Svømning og især ny svømmehal har fyldt meget i folks bevågenhed i de seneste år, og således også i 2015. 

Der har været afholdt flere dialog  møder med involverede idrætsforeninger, selvfølgelig også vores. Her 

skal der lyde en kæmpe tak til Mads for hans store arbejde og saglige dialog over for kommunen om 

hvordan det kunne være i fremtidens Roskilde. Vi har en forening som flere kan sammenligne sig med, men 

det er desværre bare ikke altid at der bliver set i de mindre foreningers retning. Vi synes selvfølgelig det 

ville være dejligt med store faciliteter og stor bane, det måtte bare ikke gå ud over de mange ”almindelige 

svømmere” der kan lide at få en svømmetur en gang om ugen. Vores tilbud passer især godt til 

børnefamilien som gerne vil slutte ugen af med en gang svømning inden de for alvor kan holde weekend. 

Men året har ikke været uden udfordringer, da livredderen blev syg meget tidligt på sæsonen, og Mads har 

arbejdet mange timer på at finde afløsere til at dække tiderne ind – det er lykkedes til gavn og glæde for 

svømmerne. 
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Zumba er stadig en aktivitet som folk gerne vil dyrke hos os – og uden at prale, så er vi den forening der har 

det største Zumba tilbud. Vi udvidede nemlig i år med endnu en aften og nok så vigtig, også en ny instruktør 

– Kristine - som er blevet taget rigtigt godt imod.  

Piloxing er ikke kun en sport for kvinder. Som nævnt under vores erhvervsskoler, kunne dette tilbud, faktisk 

godt være interessant for dem, da det ikke kræver andet end et stort lokale. Og på den måde fik jeg en af 

mine kæpheste opfyldt igen i år, nemlig mindst en ny aktivitet i foreningen.  

Endnu engang tak til alle jer frivillige her i foreningen, uden jer intet RFI 

 

Kommentar til formandens beretning: 

 

Spørgsmål angående Kildegården. 

Arne Hansen, Bridge: Angående Kildegårdens ombygning. Alt er aflyst fra den 1. september 2016. 

Bridge afd. vil gerne vide hvor de så kan være. 

Spørgsmålet blev rettet videre til Kulturudvalgets formand Birgit Pedersen Som lovede at tage spørgsmålet 

op i hendes tale senere. 

 

Spørgsmål angående nyt navn? 

Finn Nielsen Køge: Det er synligt med Firmaidræt.  Skriv på hjemmesiden, at det er idræt og motion for alle. 

Køge skønnede ikke det var et problem for dem, med navneændringen. Fra Firmabold til Firmaidræt Køge. 

 

Claus Schou Formand RFI: Hvorfor talen om navne ændringen kommer frem igen. Der er et ønske fra 

Dansk Firma Idrætsforbund, at navnene på de forskellige afdelinger ude i landet, har et navn, som kæder 

dem sammen med forbundet. Ensartethed. Således Firmaidræt Køge, Firmaidræt Hillerød o.s.v.  

Dette er ikke et påbud, men en kraftig opfordring til at overveje dette. 

Hvis navnet bliver ændret skal logoet også ændres. 

Alle kan deltage i RFI. Det skal synliggøres at alle kan deltage. Der må ikke være nogen som udelukkes. 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på 3-5 personer, som skal arbejde med spørgsmålet.  

Skal Roskilde Firma og Familieidræt hedde Firmaidræt Roskilde? 

Spørgsmålet skal afklares. 

Mads Jensen, Bestyrelse og formand for svømme afd.: Det skal være meget synligt,  hvem som kan deltage i 

vores aktiviteter. Forbundet skal være åben for, at det skal være synligt at det ikke kun er firmaer som kan 

deltage. Vi skal også tænke på at medie som vi søger i i dag. Hvis jeg f.eks. søger på svømning og støder på 

Roskilde handicap så vil jeg søge videre selvom de faktisk godt kunne have aktiviteter for ikke 

handicappede. Så vi skal passe på ikke at blive fanget af navnet Det er en svær balance, hvor vi ikke skal 

udelukke nogen 

Ove Stabel, Svømning: Har i børn tilmeldt i Køge og Hillerød?  

Finn Nielsen Køge: Nej 

Gert Brix Hansen, bowling: Forventer i at komme ud til flere, hvis navnet bliver ændret? 

Claus Schou Formand RFI: Vi bliver nød til at tage tingene op og vende. Kan de gøres på en anden måde. ? 

Det er muligt det ikke skal være anderledes, men så er det blevet belyst fra forskellige vinkler. 

Peder Bisgaard, Dansk Firmaidrætsforbunds formand. Ja. 

Ove Stabel, Svømning: Ønsker at fastholde vores nuværende navn Roskilde Firma og Familieidræt. 

Vivi Hørup, Formand for Bowling afd.: Hvad er problemet? Tag op og sig hvad vi skal / anderledes. 

Jan Dalsgaard, Fodbold: Er imod ændring af navnet. Det bliver svært at forklarer at det er for alle. 

Irene Petersen. Medlemsregistrering: Foreslår, navnet Roskilde Firma og motion for alle. 

Claus Schou Formand RFI: Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på 3-5 personer, som skal arbejde med 

spørgsmålet. 

 Vivi Hørup, Formand for Bowling afd.: Er der Firmaidræt i samtlige byer. 

Claus Schou Formand RFI: Nej 
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Spørgsmål angående den ødelagte Kollega boldbane på tekniskskole: 

Claus Schou Formand RFI: Banen blev ødelagt af det voldsomme snefald af tøsne der faldt først på vinteren. 

Den ødelagte bane koster kr. 64.000,- Hvis den skal reetableres igen Bliver RFI nød til at låne pengene af 

Dansk Firmaidræts Forbund Det er vores eneste mulighed. 

Jørgen Houlind Fodbold afd.: Var interesseret i at høre hvor præcist banen lå og hvem som bruger den. 

Claus Schou Formand RFI: Roskilde tekniske skole bruger den og de bruger den meget. Banen kan bruges 

til små, korte turneringer. RFI har endnu ikke brugt den og dette var meningen. Men der skal være nogen til 

at stå for at lave nogle små korte turneringer i RFI regi og vi mangler tovholdere på dette. 

Solveig Hansen Bowling afd.: Foreslår der bliver søgt fonde og legater. 

Claus Schou Formand RFI: Ja vi søger hvor det er muligt. 

 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad. 5 Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Birger Jensen 

Afdelingerne er meget velkommen til at ringe eller maile til kassereren med spørgsmål angående regnskabet 

Oplyste at bilag for 2016 skal være kassereren i hænde senest den 15. januar 2017. Hvis bilagene modtages 

senere kommer de på 2017 regnskabet. 

Hvis der bliver planlagt nogle arrangementer eller lignende, vil Birger Jensen gerne være med i 

planlægningsfasen. 

  

Spørgsmål:  

Arne Hansen, Bridge: Hvor mange medlemmer er der i RFI. 

Claus Schou Formand RFI: 2400 medlemmer. 

Jan Dalsgaard, Fodbold: Hvis der er manglende indbetalinger, vil afdelingerne gerne høre om dette  tidligt 

på sæsonen.  

Kasserer Birger Jensen: Ja selvfølgelig. Pengene er kommet ind også fra Svømmeafd. 

Når vi får Betaling ved tilmelding, så er vi fri for rykkere. 

 

Claus Schou Formand RFI: Oplyste at der kommer et nyt hjemmeside system. Så vil det være muligt at   

betale ved tilmeldingen. Så har alle betalt når aktiviteten starter.  

Jan Dalsgaard, Fodbold: Så bliver der et problem i fodbold. Vi ved ikke om der kan stilles nok hold i begge 

rækker? 

Claus Schou Formand RFI: Det må være et spørgsmål vi må stille til IT afd. RFI kan holde pengene til 

aktiviteten går i gang. Det er måske en mulighed? 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 6 Indkomne forslag 

Der kom ikke nogen forslag.      

 

Ad. 7 Valg til bestyrelsen gældende for to år. 

 

          7. A Næstformand.   John Petersen  Blev enstemmigt genvalgt            

          7. B Kasserer.  Birger Jensen  Blev enstemmigt genvalgt            

          7. C Bestyrelsesmedlem               Mads Jensen  Blev enstemmigt genvalgt  

 

 

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

Bestyrelsen foreslår Steen Rasmussen fra bowling. 

Steen Rasmussen     Blev enstemmigt genvalgt 

 

Ad. 10 Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år. 

Bestyrelsen foreslår Klaus Langager fra Svømning. 

Klaus Langager     Blev enstemmigt genvalgt 

 

 

Ad. 11 Eventuelt. 

Claus Schou overrækker plaketter og vingave til udvalg og bestyrelsesmedlemmer: 

 

5 års jubilæum Arne Sørensen som Revisor 

5 års jubilæum  Mads Jensen Bestyrelsesmedlem  

10 års jubilæum Claus Langager Svømmeudvalget 

25 års jubilæum  Claus Schou Formand for Badminton afd. 

 

Afgående Formand:  Per Grim fra Golfafd. 

 

Årets Lederpokal  

Årets leder 2016 går til Pernille Lützhøft Jensen Fra Zumba udvalget. 

 

Det er nu ottende gang vi uddeler vores leder pokal. 

Som de forgangene år, har vi haft flere gode muligheder at vælge imellem, og som bestyrelse er det jo rart at 

have de valgmuligheder. Dengang i 2009, da vi indstiftede prisen, beskrev vi mulighederne for hvem der 

kunne modtage denne pris, altså ikke kun ledere i foreningen, men også dem der gør et stort stykke arbejde i 

en afdeling – nu udvalg.  

I år var vi slet ikke i tvivl om hvem prismodtageren kunne være. Vores person har så mange ”jern i ilden”, at 

man let bliver helt forpustet. Personen er et helt sikkert kort, som kan tiltrække nye folk i foreningen. Det 

netværk som personen har, både i og uden for firmaidrætten, gør at vedkommende hele tiden skaber 

kontakter.  

Med livsglæde og en smittende latter, har man meget svært ved at sige nej til alle de forslag, som kommer 

fra denne person. Det at se muligheder gør vores prismodtager, og var den helt klare årsag til at vi har fået 

en ny aktivitet.  

Vedkommende har også trådt i karakterer over for sin omverden med en gå på mod og fastholdelse af 

hvordan et arrangement kunne se ud, og ikke mindst hvordan det skulle afvikles på. Bare fordi en 

kommunikationskonsulent syntes vi skulle gøre det på en måde, rystede det ikke personen, som mente det 

skulle gøres anderledes – og derved blev det, med efterfølgende succes. 

Vedkommende yder stor respekt rundt om i foreningen, men også på et større plan har vedkommende gjort 

sig positivt bemærket. Det sidste har jeg fra formanden i den fokus gruppe som personen netop er indvalgt i. 

Jeg vil se frem til at følge de næste år. 

Eget udvalg er også fordoblet i året som er gået, med en ny instruktør, og dermed også nye idéer.  

Og ja, der står intet om at man ikke må modtage hæderen flere gange! 

Pernille Lützhøft Jensen modtager af årets lederpokal 2016. 

 

Erindrings Vase til årets leder 2015 Jan Dalsgaard fra Fodboldafdelingen. 

 

Indlægsholder nr. 1: 

Formand for Kulturudvalget i Roskilde kommune Birgit Pedersen.   

Kildegårdsområdet: I dag kl. 17. har Roskilde kulturudvalg offentliggjort vinderen af arkitektkonkurrence 

forslaget til ændringer vedrørende området hvor Kildegården ligger. Ændringerne skal ske med respekt for 

de gamle bygninger.  
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Helligkorsvej 3 (Skifteretten) er blevet solgt til DGI.. Det grønne område ud til Møllehusvej er også solgt. 

Der skal der bygges boliger. De kr. 17.000.000,- der kom ind ved salgene skal finansiere ombygningen af 

Kildegården 

Helligkorsvej 7 (Tidligere retsbygning og Løjtnantshuset). Her skal aftenskolerne være. Alle boglige fag 

skal være her. Gråbrødre skole bliver ryddet for aftenskoler.  

Helligkorsvej 5 skal være det musiske hus.  

Der kommer en ny bygning bagved Helligkorsvej 5. Dette hus skal være kunstens hus. Her skal der være 

alle kreative ting, maling m.m.. Både for foreninger og aftenskolerne. 

Det øvrige område bag Helligkorsvej 5, vil der komme 2 nedgravede områder hvor der skal være forskelligt 

eller man kan bare gå ned og sætte sig. 

Der håbes på at der bliver lavet en aftale med Håndbold klubben Roar, om at der i den ene ende af ”deres” 

hus kommer en fælles cafe. 

Der hvor materiel gården ligger nu, skal der være bevægelse og idrætscenter, med bordtennis og 

springgymnastik.  

Der er mange ønsker fra forskellige klubber. Bridgen RFI har et ønske om elevator. Birgit Petersen tør ikke 

love dette. Hun vil se hvor langt pengene rækker. Kommunen vil prøve at opfylde så mange behov som 

muligt. 

Mads Jensen Bestyrelsen: Er der ikke noget med at Roskilde Boldklub, gerne vil have vendt deres bane.  

Det er rigtigt at Roskilde Boldklub har sendt Roskilde Kommune en ansøgning om at få banen vendt. 

Hvordan det vil gå ved Birgit Pedersen ikke. Der skal være vand og varme i banen Det er et krav fra DBU 

Roskilde har fået dispensation indtil nu. Det vil koste ca. 3,5-4 millioner kr. 

Birgit Petersen så Roskilde Boldklub spille kamp på tv og kommentatoren brokkede sig over banen. Banerne 

kunne måske være bedre, hvis de havde vand og varme. 

Parkeringsområde bliver ved handikap området, der hvor der også er P pladser nu. Der vil stadig være P 

pladser ved kollegiet. Nu begynder forhandlingerne med bygherrerne og det kunne være spændende at få en 

spændende indgang til området. Alle spørger meget angående P pladser og Birgit Petersen ved godt at ikke 

alle kommer med bussen. 

Der starter en ny arkitekt konkurrence over bevægelse og idrætscenter. 

Overskriften over hele dette område er fællesskab.  

For mange år siden havde nogle foreninger nogle meget store lokaler som kun blev brugt få gange om ugen 

de tider er forbi. Det skal være et fællesstrøg for alle. 

Arne Hansen Bridge: Vi hører ikke til i Bridge huset. Vi hører til i hovedbygningen hvor vi havde et lokale 

til 16 personer. Kan vi få lov at beholde noget af det. Arne fortæller også om sin bekymring over manglende 

p pladser. 

Birgit Pedersen: Hovedbygningen skal være musikkens hus. Vi skal nok finde et lokale til jer. Jeg har lovet 

Claus noget før og holdt det. 

Arne Hansen Bridge: Foreslår at musikken kan komme op i arresthuset. 

Birgit Pedersen: Roskilde Kommune har også købt tinghuset i Jernbanegade. Til alle de frivillige foreninger. 

Cellerne er ikke købt. Dem har kriminalforsorgen stadig. Der er ingen som ”får” eget lokale. Alle skal søge 

om at benytte lokalerne. Små som store hold. Små som store foreninger. Hvis der er problemer med dette vil 

Birgit Pedersen gerne høre om dette. 

Kjeld Hansen Bridge: Hvornår går håndværkerne i gang i Hovedbygningen? Vi har nogle medlemmer som 

er meget dårlig gående og dem skulle der gerne tages hensyn til. 

Birgit Pedersen: Hovedbygningen er ikke det første de starter med, men hvornår ved jeg ikke. Jeg vil tro at 

det er selve pladsen de starter med og derefter Kunstens hus.  

 

Indlægsholder nr. 2: 

Formand for Roskilde Idrætsunion (RUI) Jørgen Aufeldt. 

Roskilde Idræts Unions formand Jørgen Aufeldt. 

Hvad kommer der til at ske i fremtiden? det er det spændende. 

Jørgen Aufeldt giver Claus Schou ret i at det er svært at skaffe frivillige ledere. Det har de også kunnet 

mærke i andre foreninger. 
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Det har altid været sådan at Dansk Firmaidrætsforbund og DGI (Danske Gymnastikforeninger) er idræt for 

alle. 

Det er vigtigt for foreningslivet, at uddanne Instruktører. Derfor henviser Jørgen Aufeldt til 

tilskudsordningen i Roskilde Kommune. 

Roskilde Kommunes pulje til træner- og lederudvikling for fordeling til idrættens foreninger. 

Puljen yder tilskud til kursus- og transportudgifter i forbindelse med deltagelse i aktiviteter med leder- og 

trænerudvikling som formål.  

Alle idrætsforeninger der er hjemmehørende i og godkendt af Roskilde Kommune som folkeoplysende 

forening, kan søge tilskud fra puljen. 

Det var Jørgens Aufeldt mening at foreningerne har det godt i Roskilde i forhold til andre kommuner. 

Roskilde Idrætsunion støtter det lokale sygehus. 

 

Indlægsholder nr. 3: 

Filialdirektør Sparekassen Sjælland Allan Mikkelsen  

Allan Mikkelsen kender personlig foreningslivet indefra, er formand for fodboldklubben KFUM. 

Sparekassen Sjælland støtter op om Bike & Run. Mener bestemt at der skulle ha´ været 100 hold med sidste 

år og hvis der kommer 150 hold i år, så vil Sparekassen Sjælland købe et nyt telt. 

Angående kollega boldbanen på Teknisk skole det er et godt sted til fællesskab. Der er muligvis en fond som 

kunne bidrage med et beløb til retableringen af boldbanen. 

Sluttede af med at inviterer tilhørerne op forbi Algade 33 og lovede at der er p pladser. 

 

Indlægsholder nr.4:  

Formand for Dansk Firmaidræts forbund og Formand for Firmaidræt Hillerød Peder Bisgaard 

Angående navn på foreningen RFI er Autonom fra forbundet.  

Strategien er at alle foreninger hedder Firmaidræt efterfulgt af bynavnet. 

Målgruppen er Firmaerne. Men alle kan være med.  

Alle foreningerne i DFIF får tilskud og hjælp fra forbundet. 

Udfordringen er den idrætspolitiske hverdag. Kultur og undersøgelser af idrætten. Der er 3 store 

Idrætsorganisationer DIF – DGI – DFIF. DFIF valgte at forblive en organisation for sig selv. Det er vi gået 

styrket ud af. Motto Bevar dig for livet. 

Folk stormer ind i fitnesscentrene. Dansk Firmaidræts forbunds medlemstal er dalende. 

Ny strategi som starter 2018. Der er vedtaget et arbejdsprogram. Angående vores roller, hvordan vi kan 

præge udviklingen. Arbejder med de enkelte foreningers udvikling. Der er 90 foreninger, Erhvervsskolerne 

er inde på halvdelen af dem. 

Events Bike & Run er et andet vigtigt led med stor tilslutning. Hvor alle får sved på panden og smil på 

læben. 

 

 

Hædring af personer i Dansk Firmaidræts Forbund: 

 

Grønt Fortjensttegn kan tildeles en firmaidrætsleder, som har udført et særdeles aktivt og årelangt arbejde 

(25 år) for firmaidrætten. 

 

Claus Schou Startede som formand for badminton afd. i 1991 Har nu været formand i 25 år 

Claus blev formand for Roskilde Firma og Familieidræt i 1999   

2006 blev Claus valgt ind i styrelsen i Dansk Firmaidræts Forbund. Hvor han fortsat sidder.    

2006 blev der lavet en bestyrelse på 5 personer og et afdelingsudvalg med 2 møder om året.  

Claus var talsmand for ændring af betaling af kontingent så der kun skulle et samlet beløb. 

Etablering af kollegaboldbane ved Teknisk Skole skolen. 
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Formand Claus Schou takker de fremmødte for deres tilstedeværelse ved generalforsamlingen. 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 

Claus Schou 

Formand for Roskilde Firma og Familieidræt. 

 

 

 

Formand for Firmaidræt Køge Finn Nielsen 

var 

Dirigent ved Roskilde Firma og Familieidræt generalforsamlingen. 

 

 

 

 


