
                                      

Referat nr 3                                                               

Afdelingsudvalgsmøde nr. 03 

Tirsdag den 05. december 2006.  

Kl. 18.00. på Kildegården. 

Mødedeltagere: Kirsten Olsen, Arne Hansen, Inga Steffensen, Birgitte Herløv, Mads Jensen, 

Kim Larsen, Claus Schou, Jane Løvgren, Gerda Pedersen, Bitten Pedersen og John Petersen. 

Fraværende: Martin Skov. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af AU referat nr. 2. 

3. Meddelelser fra formanden. 

4. Nyt fra alle afdelinger. 

5. Eventuelt. 

6. Julefrokost. 

Mødeleder: Claus Schou 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

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

Referatet blev godkendt. 

Ad. 3. Meddelelser fra formanden. 

Kim Larsen fra fodbold afd. bydes velkommen iblandt os. 

Formandsmøde DFIF den 24. november 2006. Claus, Jane og Gerda deltog. 

MPA (motion på arbejdspladsen) mål er at være førende indenfor sundhedscertificering i 

Danmark. 

Sundhedscertificering rummer sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Det drejer sig om 

foredrag, aktivitetsdage, tema træning, pusterum CD, mailmotion, massage, fys. ordning, 

sundhedstjeck, sundhedscafe, sundhedsprofil, oplysning om sund kost og ergo. arbejdsstillinger. 

MPA regner med at tilbyde arbejdspladserne dette fra medio 2007.  

RFI skal være synlig ved disse sundhedstjeck. 

Decentrale punkter skal vi have det? Der blev foreslået 5 byer hvor DFIF så skulle have et 

kontor. Der blev foreslået København, Aalborg, Århus, Odense og Esbjerg. Dette forslag skal 

drøftes i foreningerne. Tilbagemelding til DFIF på næste Kredsformandsmøde for om det er 

noget der skal arbejdes videre med. Dette emne skal vendes i bestyrelsen først i det nye år, når vi 

ved mere om det endelige forslag. 

Forslag til DFIF´s navneændring. Dette kom fra kommunikationsafdelingen som mente tiden 

var inde til en navneændring, dog med den klausul at de lokale afdelinger ikke skulle skifte navn. 

Dette forslag kom bag på de fleste. Nu ventes der på om kommunikations afdelingen sætter det 

som forslag til Formandsmødet november 2007. 



Hjemmesiden: Der har været afholdt et kursus i den nye hjemmeside her i Roskilde med 

deltagelse fra Køge og Holbæk. Inga Steffensen er Webmaster og Bitten er backup person. 

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret og der kan forekomme små justeringer. Skulle nogen 

have nogle input som de synes skal med, er I meget velkommen til at rette henvendelse til Inga 

elle Bitten. 

Rundvisning på Christiansborg ved Flemming Damgaard den 27. marts 2007. Kl. 17.45. 

Derefter møde i venstres grupperum, hvor vi kan stille spørgsmål. Der kan deltage 2 fra hver 

afdeling. RFI giver togbilletten. 

Tilmelding til Jane Løvgren senest den 15. februar 2007. 

Førstehjælpskurset som er den 13. februar Kl. 19-22 på Beredskabsstationen, Gl. Vindingevej. 

Jane meddeler der er 1 plads tilbage.  

Mediekursus: Styr på strategien. Jane har været på dette kursus og har fået meget brugbart ud af 

det. 

Roskilde Amtskreds: 

Julefrokostmøde i Kredsen afholdes den 15. december i Køge. Der er ikke stor tilslutning. 

Roskilde amtskreds: 

Fritidsudvalgsformand Inga Skjærris komme i kredsen Roskilde den 26. februar 2007 

kl.18.00 og fortælle om fremtidens sport , hvor står vi. Fritidsudvalget er pr. den 1. januar 2007 

nedlagt. 

Årsmødet i kredsen afholdes den 12. marts 2007. Kl. 12.00 i Roskilde. 

Golf: Det forlyder at Arne Sørensen fra Køge er blevet bedt om at trække sig ud af samarbejdet 

med RFI, om en golf turnering. Grunden til dette er uklar og vil derfor blive undersøgt nærmere. 

Bladet:  

Indkaldelse til RFI´s 1. Generalforsamling er med i december bladet.  

OBS Udvalgsmøderne som hver afdeling skal holde inden udgangen af februar 2007. Datoerne 

for disse er ikke kommet med i bladet. 

Deadline til stof til næste blad kommer senere. 

Jane modtager gerne stof til bladet og ændringer til aktivitetslisten løbende. 

Futsal folkene får stor ros for deres indlæg i bladet med billeder. 

Ad. 4. Nyt fra alle afdelinger. 

Badminton: Meddeler at det er svært at få folk ud at spille. Morten hørte på stortræffet om 

spidmington, det skal afprøves. 

Bowling: Der er ingen DM kvalifikationsstævne. 

Der er Bymatch med Køge den 28. januar 2007 i Køge. 

Ane Hansen stopper i udvalget og afløseren er fundet. 

Bridge: Der er 3 hold i gang. 

Futsal: Futsal er kommet i gang, men uden den rigtige bold. 



Der skal købes endnu en bold. Fodbold afd. skulle råde over et skab på Tjørnegårdsskolen. Jim 

må have nøglen. Kim undersøger dette. 

Kommende udendørssæson er udvalget begyndt at forberede. 

Dommerproblemet diskuteres igen. Kan der findes nogen som har lyst til at få 

dommeruddannelsen under DFIF så vil det være rigtig godt. 

Livsstil: Holder årsmøde den 26. februar 2007. 

Mangler medlemmer trods mange rigtig gode tilbud. Diætist Liselotte stopper den 1. januar 

2007. 

Udvalget vil gerne have et møde angående fremtiden. 

Stavgang: Der er god tilslutning. 

Har holdt juleafslutning ved og på Malerklemmen. 

Svømning: Har mange medlemmer. Der er nogen som er med en kort tid for så at melde sig ud. 

Der kommer også nye medlemmer til i løbet af sæsonen. Sidstnævnte får nedslag i prisen til 

aktiviteten. Grundkontingentet er uændret 90 kr. 

Tennis: Årsmødet afholdes den 28. januar 2007. Samme dag holdes jule mix max. Der bliver 

arrangeret klubmesterskab i damedouble, herre doubler og mix doubler. 

Ad. 5. Eventuelt. 

Ingen emner. 

Ad. 6. Julefrokost. 

Her var der mange emner oppe som ikke skal refereres her. 

Referent Bitten Petersen.  

  


