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Roskilde Firma- og Familieidræt 

Referat   

Bestyrelsesmøde nr. 03 / 2009 
 

 

 

Mandag den 04. maj  kl. 16.30 på Kildegården. 
 
Mødedeltagere: Claus Schou, Jane Løvgren, Gerda Pedersen, John Petersen.                              

Afbud:        Bitten Petersen. 

    

                   

Mødeleder: Claus Schou. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af AU og BS referater 

3. Meddelelser fra formanden 

4. Økonomi 

5. Status omkring ”Sundhedsdagen” 

6. DFIF i bevægelse – hvilke dele skal vi fokusere på 

7. Firmaidrætssælgeren 

8. PR-folder samt andet materiale, roll-up mv. 

9. Eventuelt 

 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden. 

Tilføjet: Idrætsårsmødet – behandles under punkt 3. 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

Ad.  2.  Godkendelse af AU og BS referater:  

Godkendt.   

 

Ad.  3.  Meddelelser fra formanden og øvrige. 

Der var ikke udsendt nogle meddelelser. 

Jane: havde deltaget i Roskilde Hallens generalforsamling. RIU (Roskilde Idræts Union) har 15 

stemmer, men der kan møde 2 op til generalforsamlingen iflg. en fortolkning af vedtægterne. 

Disse kan så repræsentere de 15 stemmer. 

Gjorde opmærksom på, at det ville være rart at få navneskilte på bestyrelsen, idet det ikke var 

sikkert at alle de fremmødte vidste hvem de pågældende var. 

Gjorde ligeledes opmærksom på, at der manglede underskrift på det udlagte regnskab. 

Fra salen blev givet udtryk for utilfredshed med aflysninger p.g.a. ikke-idrætslige arrangementer. 

Vedr. Brugerrådet vil der ikke blive afholdt suppleringsvalg i 2009, da alle ønsker at fortsætte, 

og man er enige om fredsvalg i grupperne. 

Jane fortsætter for RFI, med en suppleant fra gymnastikken. 

Rygeforbud: Der har været klaget over, at Kildegårdens servicemedarbejdere havde et lille 

”kosteskab”, hvor der blev røget i deres pauser. Dette er nu stoppet. 

Gerda havde deltaget i Idrætsårsmødet under DFIF. Desværre som den eneste fra RFI. 
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Det startede med et fællesmøde, hvor formanden for I&M fortæller om hvad der er sket indenfor 

fællesbestemmelserne for idrætterne (f.eks. hvor mange klubber; hvor mange hold o.s.v. der skal 

være repræsenteret før et stævne må kaldes DM-stævne). 

Formanden gennemgik også de 12 mål for DFIF i bevægelse. 

Derefter afholdtes møde i idrætsgrenene. 

På golf-mødet blev det diskuteret, om der ikke kunne ændres på form og indhold på fællesmødet, 

da mange følte, at det bare var et æv-bæv-møde. 

 

Ad. 4.  Økonomi. 

Kassebeholdning d.d. er på 159.509,82 kr., men der er i dag modtaget regninger for ca. 30 tkr. 

(15 tkr. for generalforsamling og 15 tkr. til trykning af blad) 

På grund af de vedtagne budgetstramninger for 2009 er EDB/telefontilskud til 

afdelingsformændene halveret.  

Blad: På grund af den store udgift til blad nr. 1 vil der ikke udkomme noget blad i juni måned. 

I stedet vil vi forsøge med annoncer i de 2 gratisaviser. Jane indhenter tilbud.  

Vi søger stadig efter en som kan overtage kassererposten i 2010. 

 

Ad.  5. Status på ”Sundhedsdagen” 
Vi har fået positivt tilsagn fra Evan Lynnerup (formand for Kulturudvalget i Roskilde) om at 

komme på dagen og lave en lille sumobryderkonkurrence mod Claus Schou. 

MpA (Motion på arbejdspladsen) vil også være repræsenteret i vores telt – både med en 

fedtmåler, der kan vise den biologiske alder, og med materiale om MpA. DFIF sætter også 

bemanding på disse ting. 

Jane kontakter en kendt person om rollen som speaker ved konkurrencen. 

 

Der er underskrevet en kontrakt med DFIF om MpA, der går ud på, at RFI modtager 10% af det 

beløb, der bliver aftalt med virksomhederne. Ikke kun på Sundhedsdagen, men med alle de 

firmaer der ønsker at få MpA ind i ”huset”. 

 

Ad.  6. DFIF i bevægelse – hvilke dele skal vi fokusere på 

Der var udsendt materiale vedr. de 12 mål. 

Der afholdes repræsentantskabsmøde 13.-14. november 2009 i Nyborg, hvor målene igen skal 

vurderes. 

 

Ad. 7. Firmaidrætssælgeren. 

Claus havde været til samtaler med ansøgerne, Henrik Oxe er blevet ansat i Roskilde/Køge 

området pr. 1.06.2009 på 20 timer pr. uge. 

Henrik Oxe skal de første 14 dage til oplæring/undervisning i Nyborg, og derefter skal vi holde 

møde med ham, således at han også kender vores forening. 

 

Ad. 8. PR-foldere m.v. 

Foldere: Vi diskuterede om var bedst med en A4-str. eller A5-str. Der var delte meninger, men 

overvejende goodwill for A4, da flyers for de enkelte idrætsgrene er i A4. Disse flyers vil vi selv 

kunne printe ud, og det vil være meget lettere at rette, såfremt der sker en lille ændring. 

Hvorimod folderen skal trykkes. 

Bliver taget med på AU-mødet den 14. maj 2009.  

Flexi-display: Claus bestiller. 
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Ad. 9. Eventuelt 

Claus omtalte gokart, der starter på den 10. august 2009 på K.T.I. Invitation ligger på vores 

hjemmeside. 

Påtænker et PR-stævne den 10. juli. Prisen vil blive 250,- pr. bil pr. time, og der kan være 4 

kørere pr. time. 

Vil uddele materiale ved Bilens Dag. 

 

Der er kommet invitation fra Flemming Damgaard Larsen til rundvisning på Christiansborg. 

Tidligere har der ikke været den store opbakning. 

 

   
 

 

 

Referent: Gerda Pedersen 

 

 

 

________________________   

Formand Claus Schou                            

 

 

 

_________________________ 

Næstformand Jane Løvgren. 

 

 

 

 

_________________________ 

Kasserer Gerda Pedersen            

 

 

 

_________________________ 

Besty. medl. John Petersen              

 

 

 

              AFBUD 

_________________________ 

Sekretær Bitten Petersen. 


