
 1 

Referat af RFI´s 

 

Bestyrelsesmøde nr. 04 
  

 
Tirsdag den 5. december 2006.  Kl. 17.00 på Kildegården. 

 
 
Mødedeltagere: Claus Schou, Jane Løvgren, Gerda Pedersen, Bitten Petersen og John Petersen. 

                        

Mødeleder: Claus Schou. 

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

2.  Godkendelse af referat nr.  03/2006 

3.   Meddelelser fra formanden og andre. 

4.    Budget 2007.  
5.   Mødedatoer 1. halvår 2007. 
6.   Emner til næste møde. 

7.   Eventuelt. 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

Ad.  2.  Godkendelse af referat nr.  03/2006 

Førstehjælpskurset er den 13. februar 2007. Kl. 19-22 på Beredningsstationen, Gl. Vindingevej. 

Der skal stå på referatet at det er et referat. 

 

Ad.  3.   Meddelelser fra formanden og andre. 

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

Der vil blive brugt mere tid fra MPA´s side, for at få Sundhedsscertificering af arbejdspladser op at stå. 

MPA regner med at tilbyde arbejdspladserne dette fra medio 2007. Dette skulle være med til at 

markedsføre Firmaidrætten. 

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 på. 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 kommunikationsafdelingen 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. 
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Projektet: Evaluering af projektet er foretaget via telefon, da ingen af os involveret havde mulighed 

for at mødes den samme dag. Christel fra DFIF forestod evalueringen. Det er stadigvæk meningen at 

den skal komme i papirform. 

 

Stortræf: Et helt igennem fortrinligt møde, der havde et godt indhold til de mange personer som 

deltog. RFI deltog med personer fra badminton, livsstil samt hele bestyrelsen i forskellige work shops. 

Alle fra Roskilde fik meget ud af Stortræffet. 

 

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. 

 

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

 

Roskilde amtskreds: 

 

Årsmødet i kredsen afholdes den 12. marts 2007. Kl.  18.00 i Roskilde. 

 

Landsdel Øst mødet afholdes næste gang den 11. april 2007. 

 

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 vores 1. Generalforsamling er i bladet. Men afdelingerne skal være opmærksome på at 

give besked til deres medlemmer hvornår de holder deres obligatoriske udvalgsmøde, som skal være 

afholdt inden udgangen af februar 2007. 

 

Ad. 4.    Budget 2007.  
Der er rettelser i budgettet på Badminton og Futsal. 

Regnskabet gennemgås. 

 

Ad.  5.   Mødedatoer 1. halvår 2007. 
 

Bestyrelsesmøder. 

Onsdag den 24. januar. 2007. Kl. 17.00 

Tirsdag den 6. marts 2007. Kl. 18.00 

 

Generalforsamling. 

Tirsdag den 20. marts 2007 KL. 18.00 på Slagteriskolen, Maglegårdsvej 8, Roskilde. 

 

6.   Emner til næste møde. 

Nåede ikke punktet, fortsatte herefter med et Audelingsmøde. 

 

7.   Eventuelt. 

 

Referent  Bitten Petersen. 


