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Roskilde Firma- og Familieidræt 

 

Bestyrelsesmøde nr. 03/2006 
 

 

 

 

Onsdag den 1. november 2006 kl. 18.00 på Kildegården. 
 
Mødedeltagere: Claus Schou, Jane Løvgren,  John Petersen og Gerda Pedersen. 

Afbud fra Bitten Petersen. 

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

2.  Godkendelse af referat nr. 02 / 2006. 

3.  Meddelelser fra formanden og andre. 

4.  Budget 2007 

5.  Regnskab 
6.  European Company Sports Games, Aalborg 2007 – tilskud. 
7.  Opstart kegler/introduktions dage. 

8.  Bemanding futsal stævne den 07. januar 2007  
9.  Nøgler til lokalet 

10. Førstehjælpskursus d. 13.01.07. 

11. Kursusplan. 

12.  Eventuelt 

 

 

Mødeleder: Claus Schou. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

Ad. 2.  Godkendelse af referat nr. 02 / 2006. 

Godkendt med bemærkning om, at der i fremtiden skal anføres årstal på referatet. 

Godkendelse af AU-referat nr. 2/2006 blev tilføjet. 

Under punkt 3 – Sundhed – blev det præciseret, at det var Jane Have fra DFIF, der var meldt til. 

 

Ad 3.    Meddelelser fra formanden og andre 

Hjemmesiden: Der har været holdt kursus for dem der skal arbejde med opdateringen af hjemmesiden. 

Kurset blev holdt sammen med deltagere fra Køge og Holbæk.  

Alle er velkomne til at komme med input til siden. Henvendelse til Inga og/eller Bitten. 

Jane Løvgren foreslog en eller anden form for undervisning af alle, der selv skal vedligeholde deres 

idrætsgren på hjemmesiden. Også bestyrelsen skal undervises.  

Vi søger DFIF om midler til kurset/undervisningen. 

 

Brugerprojektet/Østbyen: Da der ikke kunne findes en aften, hvor bestyrelsen og Sannie kunne mødes til 

evaluering af vores projekt, blev dette foretaget via telefon af Christel fra DFIF. 

Evalueringen forventes at komme i papirform i slutningen af november. 

Det blev besluttet, at udefodbold i sommeren 2006 kommer ind under projektet. 
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Stortræf: Et helt igennem fortrinligt møde, hvor deltagerne fik noget med hjem, som vi i RFI kan drage 

nytte af. RFI deltagerne kom fra badminton, livsstil og bestyrelsen.  

 

Ad 4.    Budget. 
Der var kun kommet budget fra 3 afdelinger, så beslutningen blev, at Gerda udarbejder forslag, der sendes 

ud til alle afdelinger. Afdelingerne skal så melde tilbage om budgettet kan godkendes, eller skal ændres. 

Afdelingen er kun pligtig til at kigge på eget budget. 

 

Ad 5.   Regnskab. 
Pr. 31. oktober 2006 har vi en kassebeholdning på kr. 247.329,17. 

 

Der udsendes nu opkrævninger på grundkontingent til alle vores aktive firmaer samt enkeltmedlemmer i 

badminton. Forventet indtægt på dette ligger omkring 53.000 kr. Usikkerheden ligger i alle de ændringer 

firmaerne melder tilbage om når de modtager opkrævningen. 

 

For at holde lidt styr på, hvem der bruger kopipapir fra Kildegården, vil der i fremtiden ligge en liste, hvor I 

skal skrive, hvor meget papir I har hentet til jeres afdeling. Gerda laver et udkast. 

 

Ad 6.   European Company Sports Games, Aalborg 2007 – tilskud. 
Det blev præciseret, at der ydes kr. 400,- pr. person til transport. 

 

Ad 7.  Opstart kegler/introduktions dage. 

Jane og Claus er i Keglecentret onsdag den 15. november. Hvem kan være vært(er) den 16.? 

Der annonceres i Ugeaviserne, og på vores hjemmeside. 

 

Ad 8.  Bemanding futsal stævne den 7. januar 2007. 
Hvem kan hjælpe til ved dommerbord m.v.? Besked til Claus. 

 

Ad 9.  Nøgler til lokalet. 

Claus får listen fra Birgit Vendelbo, og Jane spørger på Kildegården, om at få udleveret kopi af 

nøglekortene. 

 

Ad 10.  Førstehjælpskursus den 13. januar 2007. 
Den rigtige dato er 13. februar 2007. Der er 13 tilmeldte, og kurset foregår kl. 19-22 på Beredskabsstationen 

på Gl. Vindingevej. 

 

Ad 11.  Kursusplan 

På DFIF´s hjemmeside er alle kurserne beskrevet. Så gå ind der og få inspiration. 

Vi talte meget om fælles kurser for afdelinger og bestyrelse. Vi får Sannie til at lave en plan over 

kurser/uddannelserne. 

 

Ad 12.  Eventuelt. 
Landsdelsmøde Øst den 7. november 2006 i Ringsted. 

Claus må melde afbud. Jane, John og Gerda kan deltage.  

 

Folketinget. Vi har modtaget en invitation fra Flemming Damgaard Larsen fra Venstre, om et besøg i 

Folketinget. Jane undersøger muligheden, der er afhængig af tidspunktet på dagen, samt hvilke(n) dag det 

eventuelt kunne blive. 

 

Sundhedstjek. Bo Isaksen har modtaget ansøgning om 85 sundhedstjek i Roskilde, hvilket han var lidt 

overvældet over. 
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Generalforsamling 2007 blev fastlagt til den 20. marts 2007. 

Tid og sted vil blive beskrevet i vores næste blad, der udkommer i midten af december måned. 

 

 

 

Referent Gerda Pedersen 

 

 

 

------------------------------- 

            Claus Schou 

 

 

 

-------------------------------- 

             Jane Løvgren 

 

 

 

-------------------------------- 

          Gerda Pedersen 

 

 

 

---------------------------------- 

      John Petersen 


