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Bestyrelsesmøde Nr. 1 / 2008 
 

 

Onsdag den 13. februar kl. 16.30 på Kildegården. 

 

 

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

 

Mødeleder: Claus Schou. 

 

1.   Godkendelse af dagsorden 

2.   Godkendelse af AU og BS referater 

3.   Meddelelser fra formanden og BS 

4.   Regnskab 2007 

5.   Revideret opkrævning af kontingent og aktivitets gebyr 

6.   Ny opkrævning fra kommunen vedr. brugerbetaling 

7.   Budget 2008 

8.   Generalforsamling – køreplan 

9.   Opfordring til kommunen om at tilbyde samarbejde 

10.   Kredsmøde / deltagere – iflg. § 7 – 3 personer pr. forening med stemmeret. 

11.   Markedsføring af RFI i 2008. 

12.   SMS08 – markedsføring 2008. 

13.   Roskilde sommerstævne 2008. 

14.   Eventuelt. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

Ad. 2. Godkendelse af AU og BS møder. 

BS nr. 4 / 2007 er ikke forevist bestyrelsen og kan derved ikke godkendes. Udsat til næste BS møde. 

Der er ingen AU referater at godkende. 

 

AD. 3. Meddelelser fra formanden og BS. 

Halfordeling / banetid Claus har haft møde med kommunen angående RFI´s brug af bane tider i 

gymnastiksale og haller. Fra og med 2008 ændrer kommunen politik på nævnte område. Som udgangs punkt 

forsvinder den model med bloktildelte tider. RIU og kommunen har haft møde om dette og er blevet enige 

om at blokkene forsvinder og man sender direkte ud til hver enkelt bruger. Da Claus blev præsenteret for 

dette nye tiltag, har han haft en længere dialog med idrætskonsulenten for kommunen. Vi endte med at blive 

enige om at det næsten kommer til at foregå som det plejer med os, dog vil vi stå med ansvaret for at aflyse 

brugerne samt at vi hænger på den økonomiske forpligtigelse overfor kommunen. 

 
Roskilde sommerstævne 2008. Fra den 13.- 15. juni 2008 holder Roskilde kommune og DGI i Roskilde et 

sommerstævne. Meningen er at det skal afløse Borrevejle dagene. Alle idræts og andre foreninger var 

inviteret til møde sidst i november angående dette stævne. Det første møde var et såkaldt ”brainstorming” 

møde. Claus mener det minder mere om en byfest end et rigtigt idrætsstævne. Claus mener ikke RFI skal 

bruge recurser på dette og bestyrelsen er enig i dette. 
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DFIF – repræsentantskabsmøde blev afholdt i Hillerød. Claus deltog for styrelsesmedlem i forbundet, 

derved var det muligt at hele bestyrelsen kunne deltage i rep. mødet. Det var en gevinst at så mange kunne 

deltage, for derved at få mest med hjem til vores egen forening. Af væsentlige ting skal nævnes at to af de 

rigtig gamle medlemmer havde valgt at træde tilbage. Dette har bevirket at der er kommet en helt ny ude fra 

i styrelsen samt at suppleanten er blevet valgt.  

Claus var suppleant og skulle være på valg, men han trådte ind i stedet for Knud Johansen. Så Claus er først  

på valg i 2009. 

DFIF i bevægelse var det der fik mest opmærksomhed, da det er vores fælles fremtid vi taler om. Landsdels 

øst møde i januar hvor dette punkt blev livligt diskuteret. De største ændringer skete i I&M. Idræt og 

Motion. Den væsentligste ændring er 3/5 reglen. Læs mere på forbundets hjemmeside og læse referatet fra 

mødet. 

 

Gokart. Claus har været til møde med KFS (København firma sport) samt nogen af de kører som deltager i 

gokart under KFS. De har lavet den aftale at Klubber under RFI kan deltage i deres løb. Derved får vores 

kørere mange flere at køre imod. 

Vores klubber skal tilmelde sig hos os, hvor vi så sender informationerne videre til KFS. Invitationer vil tilgå 

RFI her i uge 7. 

Claus vil lave en indbydelse, som han vil sende ud til alle firmaer registreret i RFI og firmaer som deltog i 

brugerundersøgelsen. 

Bitten vil sætte Go-kart på hjemmesiden med formular til tilmelding. 

Der skal søges om opstartstilskud. 

Et hold er på mindst 4 personer. 

Pris for et hold fra Roskilde er 3960 kr.  

Alt skal foregå pr mail i denne aktivitet og resultatlister vil være at finde på RFI´s hjemmeside. 

Der er plads til 8 hold fra Roskilde. 

 

Golf. Gerda har været til møde angående golf i Firmaidræts regi og det viste sig at golf skal være for øvede 

og nogen som i forvejen er medlem af en golfklub. Det var ikke sådan Gerda havde tænkt sig med hendes 

golfafdeling. 

 

Landsdækkende hold golf. Er for de øvede som er medlem af en golfklub og skal have et handicap.  

Alt kommunikation foregår elektronisk. Kampene skal spilles på medlemmernes ”egne” baner. 

 

Lokal hold golf. Gerda vil fortsætte med den type golf som blev startet sidste år i RFI´s regi. Kampene vil 

blive spillet på nogle bestemte datoer på en bane med 9 huller. Gerda vil forsøge at få en aftale med Roskilde 

Golfklub om at bruge deres bane. 

 

Bladet. 

Grundet lukning af kontorterapien SHH hvor vi hidtil har fået trykt vores blad, har Jane været ude at hente 

forskellige tilbud. Valget er blevet KJ Grafisk, som ligger Industrileddet 1, Svogerslev. Ved at vi nu skal ud 

og samarbejde med et mere professionel trykkeri, bliver opgaven at vi laver opsætning på siderne rigtigt så 

de er klar til at gå i trykken. Det bliver for dyrt hvis vi skal betale os fra dette.  

Hvis der skal rettes for meget på siderne koster det 492,00 kr. pr time og kræver en ny korrektur. 

Der skal leveres fejlfrie word-filer. Tabulatorknappen skal bruges når der skal laves linieskift og aldrig ved 

hjælp af mellemrumstasten. 

 

Ad.  4.  Regnskab. 

Regnskabet blev gennemgået grundigt. Bemærkningerne blev gennemgået grundigt. 

Indestående 88.228 kr. og RFI har 19.675 kr. til gode.  

Gerda sender regnskabet elektronisk til Bitten som vil sætte det på hjemmesiden. 

 

Ad.  5.  Revideret opkrævning af kontingent og aktivitets gebyr. 

De forskellige punkter blev endnu engang gennemgået. 
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Forslag til ændring af opkrævningsmetode 2008 

 

Afdeling: Grundlag: Pris pr. 

enhed: 

Afdelings 

indtægt: 

Afdelingen i 

alt: 

RFI 

Badminton: 16 

turneringshold 

500 400 6.400  

      

Bowling: 20 hold 400 30 600  

      

Bridge: 52 Spillere 190 75 3.900  

      

Fodbold: 40 hold 2.500 1.600 64.000  

      

Futsal: 8 hold 1.500 950 7.600  

      

Petanque: Ikke 

budgetteret 

165 50 0  

      

Svømning: 70 voksne 335 120 8.400  

 32 børn 100 50 1.600  

      

Tennis: 25 spillere 215 100 2.500  

      

Stavgang: 25 deltagere 190 75 1.875  

      

Golf: 5 hold 3.000 2.540 12.700  

      

Baneleje: 60 baner 1.160   69.600 

      

 

 

Ad.  6.  Ny opkrævning fra kommunen vedrørende brugerbetaling. 

Gemmes til næste møde grundet tidspres. 

 

Ad.  7. Budget 2008. 

Det ser vi hver især på. Tiden er knap og der er meget som skal gennemgås. 

 

Ad.  8.  Generalforsamling – køreplan. 

Bitten laver listerne over tilmeldte medlemmer og gæster. 

Deadline for tilmelding er den 1. marts 2008. 

Bitten sender listen til Claus og Gerda. 

Claus bestiller maden på Oktavia, som koster 187,50 kr.  

Lokalet til generalforsamlingen har vi fra kl. 17.00  

Angående gæster. Claus inviterer dem som ikke allerede er inviteret: Arne Sørensen, Sannie Kalkerup, Peter 

Madsen fra Ro. Kulturudvalg, Æresmedlem Birgit Vendelbo, Michael Dahl Jensen fra Arbejdernes 

Landsbank, Frank Gustavsen fra Arbejdernes Landsbank og Ove Petersen fra Roskilde Fritidsudvalg. 

Dagsordenen på hjemmesiden kan ændres 1 uge før. 

Punkt 6 på dagsordenen. Det skal vedtages at generalforsamlingen skal annonceres i gratisavisen. Derved 

undgår vi at skulle sende blade ud til alle medlemmer til næste år. 

Gerda vil tage sig af fremmødte stemmeberettiget. 

Sannie Kalkerup foreslår vi som dirigent. 
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Gerda står for at foreslå uændret grundkontingent. 

Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

 Næstformand    Jane Løvgren Villig til genvalg 

 Kasserer    Gerda Pedersen Villig til genvalg 

 Bestyrelsesmedlem    John Petersen Villig til genvalg 

 

Som 1 suppleant til bestyrelsen gældende for 1 år foreslår bestyrelsen Kim Larsen. 

Valg af 1 revisor gældende i 2 år. Bestyrelsen foreslår Kim Bramming. 

Valg af 1 Revisorsuppleant gældende for 1 år. 

Herefter skal Peter Madsen fra Roskilde kommunes kulturudvalg på talerstolen. 

Overrækkelser. 

 10 år  Preben Larsen – Tennis Plakette og vin. 

 15 år  Ole Olesen – Tennis Plakette og vin. 

 25 år  Ove Stabel – Svømning Plakette og vin. 

 

Ad.  9. Opfordring til kommunen om at tilbyde samarbejde. 

 

 

Ad.  10.  Kredsmøde / deltagere – iflg. § 7 3 personer pr. forening med stemmeret. 

Skal afholdes i Roskilde. Claus kommer. Birgit Vendelbo vil blive spurgt. 

 

Ad.  11.  Markedsføring af RFI i 2008. 

Punktet gemmes til næste gang grundet tidspres. 

 

Ad.  12.  SMS08 – Markedsføring og pressemøde. 

Sparekassen Sjælland Holbæk afd. Er blevet spurgt om de vil sponsorerer. 

Pressemøde i Roskilde. 

Der skal annonceres pr brev. 

Der skal bruges labels på eksisterende medlemmer det klarer John. 

Der skal bruges labels på alle fra brugerundersøgelsen. 

 

Ad.  13.  Sommerstævne 2008. 

Se formandens beretning. 

 

Ad.  14.  Eventuelt.   

Bitten bestilles kuverter. De skal rettes til så bjælken sidder på højkant i venstre side. 

Bitten bestiller nyt brevpapir med den rigtige E-mail adresse på. 

 

Forbedringer til Hjemmesiden blev der kikket på ved hjælp af skærmprint. Det aftales at der skulle bruges 

flere menuknapper i venstre side, så alle afdelinger kom frem på forsiden. En gammel pris fra foråret 2007 

for dette lød på 1000 kr. om året og 8oo i oprettelse. Bitten undersøger hvad det koster i dag. 

 

Ny BS mødedato til tirsdag den 1.april 2008.  

 

Referent Bitten Petersen 

 

 

 

 

 

 


