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Roskilde Firma- og Familieidræt 

 

Bestyrelsesmøde nr. 01 / 2007  
 

 

Onsdag den 24. januar 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.4/2006. 

3.    Meddelelser fra formanden og andre. 

4.    Økonomi. 

       4.1.  Foreløbig regnskab 2006. 

       4.2.  Budget 2007. 

5.   Generalforsamling. 

6.    Livsstil afdeling – muligt samarbejde. 

7.    Nye tilbud. 

       7.1.  Kegler. 

       7.2.  Volleyball. 

       7.3.  Golf. 

8.    Kredsmøde / deltagere. 

9.    Bladet og / eller annoncer. 

10.  Hjemmesiden. 

       10.1.  Ser den ud som vi ønsker? 

       10.2.  Skal der være mulighed for reklamer? 

11.    Eventuelt. 

 

 

Ad.  1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

Ad.  2.  Godkendelse af referat nr. 04/2006. 

Godkendt uden anmærkninger. 

 

Ad.  3.   Meddelelser fra formanden og øvrige. 

DFIF. Claus Schou indtager Knud Johansens plads her fra årsskiftet, og bliver permanent medlem af 

styrelsen i DFIF. Claus meddeler at det selvfølgelig ikke ændrer på det han laver for RFI, men 

forhåbentlig flere informationer til gavn og glæde for RFI. 

 

Roskilde-egnens Erhvervsudviklingsråd REUR udgiver en avis Erhvervsavisen som sendes til alle 

virksomheder i Roskilde området. For 2500 kr. kan RFI blive medlem og har mulighed for at 

annoncere i avisen. Vi blev enige om at Claus kontakter Erhvervschef Kim Valbum for at få flere 

informationer. 

DGI forsøger nu at komme ind i på virksomhederne. RFI må være på forkant med dette. 
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Indberetningsskemaer blev gennemgået og rettet til. 

RFI har nu 1096 medlemmer. 

 

Aktivitetsgebyr og grundkontingent giver fortsat mange spørgsmål, diskussioner og er tids røvende i 

alle led. For at ændre på den måde vi gør det på nu, skal emnet op på en generalforsamling. Dette kan 

vi ikke nå i år, men det bør med i 2008. Vi vil undersøge hvordan de gør i andre klubber og Jane vil 

tage kontakt til 2 andre klubber. Vi vil samle andet relevant materiale og derefter i fred og ro 

gennemarbejde materialet og forhåbentlig finde en bedre og nemmere måde at strukturere kontingent 

og gebyrer på. 

 

Førstehjælpskurset er blevet flyttet, grundet manglende lokale på beredskabsstationen. Ny dato er 

endnu ikke bestemt, bliver formentlig i april. Der var kun 2 som meldte fra da de hørte det var over 

flere timer en først annonceret. Jane arbejder videre med dette arrangement. 

 

Rundvisning på Christiansborg af Flemming Damgaard tirsdag den 27 marts 2007, kl. 17.45. Efter 

rundvisningen er der møde i venstres grupperum, hvor vi kan stille spørgsmål. Der kan deltage 2 fra 

hver afdeling. RFI giver togbilletten og et lille traktement. 

Jane efterlyser tilmeldinger. 

 

Amtskredsen.  

Fritidsudvalgsformand Inga Skjærris kommer til Køge den 26. februar 2007 kl. 18.00. Hun er 

inviteret af Roskilde Amtskreds  og fortæller om fremtidens sport, hvor står vi?   

 

Bymach mellem Roskilde og Køge. Afholdt i Køge Firma Bolds Bowling hal den 28. januar 2007.   

 

Ad.  4.   Økonomi.  
4.1 Foreløbigt regnskab 2006. 
 Regnskabet blev grundigt gennemgået. Der skal være bemærkninger til regnskabet, hvor det 
er relevant, for at lette forståelsen for læserne. 

Anlægskartoteket blev gennemgået grundigt. Der er afskrivninger på 8670,50 kr. 

Restancelisten gennemgået. Gerda har skrevet til dem alle. Der er en del som har betalt. Der bliver 

sendt endnu en rykker til de resterende.  

                                            

4.2.  Budget 2007. Budgettet blev gennemgået. 

 

Ad.  5.  Generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes på slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde. Tirsdag den 20 marts 

2007 kl. 18.00. Adgangskort påkrævet. 

 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 vil RFI stå for bespisning af de tilmeldte medlemmer. 

Spisebillet påkrævet. 

 

Adgangskort og spisebillet rekvireres hos Claus på Roskilde@rfi.dk eller via hjemmesiden. 

Jane sætter indkaldelsen i Roskilde Avis og Dagbladet onsdag den 7. marts 2007. 

Regnskabet sendes elektronisk til Bitten som sætter det på hjemmesiden senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

Claus vil spørge Sannie om hun vil være dirigent. 

Bitten vil gøre det muligt at tilmelde sig generalforsamlingen på hjemmesiden. 

 

Forslag at grundkontingentet forbliver på de 90 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 16 år. 

 

 

 

mailto:Roskilde@rfi.dk
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På valg til bestyrelsen gældende for 2 år:  

  Formand Claus Schou Modtager genvalg. 

  Sekretær Bitten Petersen Modtager genvalg. 

 

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen gældende for 1 år: 

  Jim Pedersen   Ønsker ikke genvalg. 

 

Valg af Revisor gældende for 2 år: ? 

  Jes Bodi  Modtager genvalg. 

 

Valg af 1 revisor suppleant gældende for 1 år. 

  Irene Pedersen Modtager genvalg. 

 

 

Invitationer til generalforsamlingen med efterfølgende spisning.  

Vi aftalte at inviterer nogle af dem  som betyder og/eller har betydet noget for RFI: 

 

Arbejdernes Landsbank  Ole Mathiasen 

Forhenværende kasser  Ib Nielsen 

Tidligere Bordtennis  Torben Hansen 

Tidligere bordtennis  Palle Larsen 

Kredsformand  Arne Sørensen 

Gruppe formand fra Venstre Peter Madsen 

Idrætskonsulent  Kaj Knudsen. 

 

 

Ad.  6.  Livsstil afdelingen - muligt samarbejde. 

Claus har haft møde med Inga og Susanne om afdelingens fremtid. 

Vi skal have sådan afdeling, da det er det bedste ”vindue” til kommunen. Vi skal ikke have en afdeling 

for syns skyld, men det skal være en aktiv og ikke mindst attraktiv afdeling, hvor folk har lyst til at 

komme. Claus véd at Inga har brugt meget energi og tid i denne afdeling.  Udvalget og Claus skal til 

møde med Life Club i Hyrdehøj centeret den 25.01. 2007 for at undersøge muligheden, om vores 

afdeling kan have udgangspunkt der. 

 

Ny formand i livsstilsudvalget bliver Diætist Mie Lauersen 

 

Der arbejdes på om der skal være et lukket forum for medlemmerne på vores hjemmeside, hvor de kan 

få råd og vejledning. 

 

Mie Lauersen tilbydes relevante kurser mod at blive i RFI mindst et par år. 

 

Ad. 7.   Nye tilbud.  

Vi har forsøgt med åbent hus arrangement i Keglecentret. Det viste sig at der ikke er grundlag for at 

starte en kegleafdeling under RFI på nuværende tidspunkt. 

 

Volleyball: Der er stadig nogen som er interesseret i at lave en Volleyball turnering i Roskilde. Claus 

arbejder på at få en egnet hal til formålet på et rimeligt tidspunkt af året. 

 

Golf: Arne vil indhente priser m.m. og sende materialet til Gerda. Idræt og Motionsafdelingen i DFIF 

vil Gerda kontakte. 

 

Ad. 8.  Kredsmøde / deltagere. 

Årsmøde i Kredsen afholdes mandag den 18. marts 2007 kl. 18.00 i Lokale 3 i stueetagen. 

Stemmeberettigede er Kredsbestyrelse og 3 repræsentanter pr. forening 
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Ad. 9.  Bladet og / eller annoncer. 

 

Deadline til næste blad er 26. februar 2007.  

Jane skal have besked inden denne dato om hvem som sidder i de forskellige udvalg. 

Tilmeldingskuponer til sommeraktiviteterne Fodbold og Petanque skal med, udover det også skal stå 

på hjemmesiden 

Indlæg til bladet i øvrigt inden 26./02-2007. 

 

Øvrige emner under dette punkt blev grundet tidspres udsat til næste BS møde. 

 

Ad. 10.  Hjemmesiden. 

Ser den ud som vi ønsker? Blev udsat grundet tidsnød. 

Skal der være mulighed for reklamer? Blev udsat grundet tidsnød. 

 

I forbindelse med Generalforsamlingen bliver regnskabet sat på hjemmesiden. Der bliver også 

mulighed for at tilmelde sig til Generalforsamlingen og den efterfølgende spisning på hjemmesiden. 

 

Ad. 11.  Eventuelt. 

Idræt om dagen = IOD indbyder til træf , tilmeldingsfrist er 26. februar 2007. 

 

Idrætsårsmøde i Nyborg lørdag den 14. april 2007. For de idrætsgrene hvor der er DM stævner og det 

er for RFI vedkommende, badmington, bowling og fodbold. Der kan deltage 1 repræsentant fra hver 

idrætsgren og 1 fra Kredsen. 

Claus tilmelder dem som er interesseret i at deltage den 14. februar 2007. 

 

Evaluering af Idræts- og motionstilbud til medarbejdere i Roskilde Kommune. Møde om dette med 

Sannie torsdag den 22. februar kl. 16.30. 

 

Vi cykler til arbejdet. Materialet er kommet, ligger på kontoret. 

 

 

Referent Bitten Petersen 


