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Roskilde Firma- og Familieidræt 

Referat   

Afdelingsudvalgsmøde nr. 10 /2009 
 

 

 

Onsdag den 21.10.09  kl. 18.00 på Kildegården 
 
Mødedeltagere: Kim Larsen, Birgitte Herløv, Mads Jensen, Morten Kragh, Claus Schou, Jane            

Løvgren, Gerda Pedersen, John Petersen.                                                                               

Afbud:        Kirsten Olsen, Arne Hansen ogBitten Petersen. 

    

                   

Mødeleder: Claus Schou. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af AU referat nr.9 

3. Meddelelser fra formanden (udsendes inden mødet) 

4. Nyt fra alle afdelinger 

                      5.   Afdelingsbudget 2010 

6.  Foreningsudvikling – kort status 

7. Regionen – FIKén 

8. Landsdel Øst – seminar 31. oktober i Køge 

9. Eventuelt 

 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

Ad.  2.  Godkendelse af AU referat nr. 9: 

Godkendt. Ingen bemærkninger. 

 

Ad.  3.  Meddelelser fra formanden og øvrige. 

Formanden: Region Hovedstaden. Vi havde knapt fået ansat den nye firmaidrætssælger før han 

sagde op igen! Det satte os i en slem kattepine, for vi var godt i gang med at stable et gokart PR-

stævne på benene, og her skulle idrætssælgeren virkelig ud at sælge. 

PR-stævnet trak fuldt hus, og nu skulle Le Manserien op at stå. 

For at få gang i det hele valgte vi at bruge annoncering i diverse dagblade, men desværre fik vi 

ikke tilmeldinger fra nok hold til at serien kunne afvikles. 

Sundhedsdagen: I år havde vi valgt at lade det være hele foreningen vi skulle sælge. Vi fik stor 

hjælp fra forbundet, der havde sendt afdelingsleder Bo Isaksen herover for at sælge MpA (Motion 

på Arbejdspladsen.  

PR m.m.: Vi har fået lavet ny PR-folder, samt har lavet 2 invitationer med det nye logo og 

koncept, som vi gerne skulle kendes på i fremtiden. Ydermere er der indkøbt en flexi-display med 

vores nye logo. Denne kan lånes hvis afdelingerne har behov for at ”vise flaget”.  

Hal-tildeling: Igen i år har vi fået skåret ned på vores tider i de kommunale haller og sale. Tiltag 

der går det sværere for os at starte nye idrætter op indendørs. 
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Ad. 4.  Nyt fra alle afdelinger: 

Badminton: Er meget tæt på at være en ”død” sport. Der kører en meget lille turnering i vinteren 

2009/2010. 

Efter de strandede forhandlinger om fusion mellem DIF, DGI og DFIF er der talt om, at 

badmintonafdelingerne under samme måske kan samarbejde ude i regionerne, for at spille 

turneringer. 

Træningstimerne er alle udlejet. HI 91 (Taxa) træner fredag aften som en af de få. 

 

Bowling: Roskilde har fået DM i bowling i 2010. Bliver afholdt 26.-28. marts. Der er blevet 

reserveret 56 baner. 

 

Bridge: Er kommet godt i gang. Der er nu 32 spillere, fordelt over 2 hold. 

 

Fodbold: Har kørt en god turnering i sommer, og dommere har været OK. Vil gerne have 8 

dommere mod de nuværende 5.  

Resultaterne skulle opdateres over Nettet, men Kim har ikke haft tid til at følge indrapporteringen 

op. Mangler Mikkels arbejde. Gert Agger overtager OB-rækken. 

Forventer tilmelding af 36 hold i 2010. Claus arbejder på banefordelingen. 

 

Futsal: Der arbejdes på 3 datoer for stævner i Roskilde-Hallen. (Jan., febr. og marts 2010) 

 

Gokart: God afholdelse af PR-stævnet, hvor 71 kørere deltog, selvom det øsregnede! 

Desværre måtte Le Man serien aflyses p.g.a. for få tilmeldte hold. 

Invitationer til løb i 2010 udsendes allerede i februar-marts måned. 

 

Golf: Afvikles på Roskilde Golf Klub´s Par 3 bane, hvor der spilles forskellige former for 

matcher. Spillerne ønsker at fortsætte turneringen i 2010. 

 

Stavgang: har fået 4 nye medlemmer i efteråret. Onsdagsholdet er der ikke så mange på, så der 

kræves NYTÆNKNING. 

 

Svømning: Nu går det godt. Har fået flere timer, og aldersfordelingen er blevet ”yngre”. Har fået 

mange nye medlemmer via annoncen. 

Fik først besked om tildelte timer i august. 

Svømmehallen lukker hele december + noget af januar på grund af renovering. Forlænger 

sæsonen i den anden ende, således at svømmerne får det antal timer de har betalt for. 

 

5.  Afdelingsbudget 2010 

Afdelingerne var pr. mail blevet bedt om indsendelse af budget. De manglende budgetter bedes 

fremsendt snarest muligt. 

 

Ad.  6. Foreningsudvikling – kort status 

Der afholdes kursus i Foreningsudvikling den 28. oktober. Kurset har en varighed på 3 timer. 

Er også tiltag til Lederrekrutering. Er senere aflyst p.g.a. dobbeltbookning. 

 

Ad  7. Regionen – FIKén 
Vores nuværende regnskabs- og medlemsregistreringssystem SuperNova erstattes i 2010 af 

SuperNovaONLINE. Skal være implementeret inden udgangen af 2010. 

FIKén (ForeningsIdrætsKonsulenten). Der er nu ansat en ny konsulent Carsten Bo Petersen, og vi 

skal komme med vores forventninger til ham. 
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Vi talte meget frem og tilbage om dette, og vil i stedet for faste opgaver hellere aftale deadlines 

for hvornår opgaven senest skal være løst. 

 

Ad. 8. Landsdels øst – seminar 31. oktober i Køge: 

Der er 7 tilmeldte fra Roskilde. Amtet betaler kursusgebyret. 

 

Ad. 9. Eventuelt. 

Der holdes juleafslutning med AU onsdag den 16. december kl. 18.00. Kun BS og 

afdelingsformænd. 

Der afholdes repræsentantskabsmøde i DFIF 13.-15. nov. 2009 i Nyborg. 

Budgettet viser forslag om besparelser på 1,2 mill.kr. 

Vi kiggede lidt på vores hjemmeside, og skal senere beslutte, om der skal oprettes et menupunkt 

under de enkelte idrætter, hvor prisen for aktiviteten fremgår. 

 

   

 

Referent: Gerda Pedersen 


