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Roskilde Firma -og Familieidræt.      

 

Referat af 

 

Bestyrelsesmøde 2-2010   

 
Søndag den 22.08.10  KL. 10.30   

Skovager 5, Gevninge, 4000 Roskilde 

 

 
Mødedeltagere: Claus Schou, Jane Løvgren, Gerda Pedersen,  

John Petersen og Bitten Petersen. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Hastesager/ændringer.  

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 01/2010. 

1.3 Endelig godkendelse af AU-referat nr. 11. 

2. Sager til beslutning 

2.1  Zumba – skal vi have den aktivitet på programmet? 

2.2 Foreningsudvikling – afslutning på projekt og dato. 

2.3 Dato for næste AU møde samt julefrokost mødet. 

2.4 Logo og brevpapir 

3. Sager til drøftelse. 

3.1 Meddelelser fra formanden. 

3.2 Udlån / brug af eget lokale på Kildegården. 

3.3 Region Hovedstaden – status efter 1½ år. 

3.4 RFI har 60 års jubilæum i 2012 – skal der sættes penge af? 

      4.   Økonomisk oversigt. 

            4.1 Regnskabstal – saldobalance. 

            4.2 Budget 2010 - halvårs status. 

            4.3 Budget 2011 – tal udsendes/indhentes til/fra afdelingerne. 

      5.   Sager til orientering/opfølgning. 

            5.1 Sundhedsdagen – herunder vagtplan 

            5.2 Lejre Kommune 

      6.   Meddelelser 

            6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen 

      7.   Eventuelt. 
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Ad.  Godkendelse af dagsordenen. 

 

1.1 Hastesager / ændringer. 

Der ingen. 

 

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 01/2010. 

Referatet blev godkendt. 

 

1.3 Endelig godkendelse af AU-referat nr. 11 

Referatet blev godkendt 

Der var for meget på dagsordenen til AU mødet. OBS dette fremover. Alle skal til orde.  

Stor gavn af at Firmaidrætskonsulent Carsten Bo Petersen deltager i mødet. 

 

Ad. 2 Sager til beslutning 

 

2.1 Zumba 

Vi besluttede at starte Zumba.  

Instruktøren skal findes og evt. uddannes. Hun skal være tovholder for Zumba i 2 år. 

Gerda søger tilskud.  

Sannie kan hun hjælpe med en instruktør. Bitten kontakter en evt. kommende instruktør. 

Træningsforløb. 3 forløb om året. f.eks. til 200 kr.  

Et par annoncer i avisen. Carsten tager flyer med Zumba ud til firmaerne. 

Forventer start 1. november. 

 

2.2 Foreningsudvikling – afslutning på projekt og dato. 

Opfølgningen mangler, så nu skal det sluttes. 

Lederrekuttering skal aftales med Peder Trolde og Sannie Kalkerup. Claus vil finde en dato med 

Sannie. 

 

2.3 Dato for næste AU møde samt julefrokost mødet. 

Dato for næste AU møde. 4 datoer er foreslået. 12. 10 eller 2. 11 ? 

 

2.4 Logo og brevpapir. 

Digitalt Logo. Mindre logo i top og blå bjælke og logo i bunden. Michael Iversen DFIF får 

opgaven. 

Vi kikker på beholdningen af kuverter. Der bliver ikke brugt mange kuverter eller brevpapir mere. 

 

Ad 3. Sager til drøftelse 

 

3.1 Meddelelser fra formanden. 

Råstof og festivalområdet skal på møde 26. august 2010. Jane deltager i mødet. Darup idrætspark 

bliver nedlagt om 4-5 år. Fodbold afd. bliver herved ramt da de spiller på disse baner. 

RFI er meldt ud af Erhvervs samarbejdet sjælland. 

RFI er meldt ind i Roskilde idræts union. 

DGI har nævnt Firmaidrætten i en artikel Vi skal være opmærksom på udviklingen indenfor DGI. 

 

Roskilde Kommune havde planer om at inddrage ”vores” lokale på Kildegården, på de tider vi ikke 

havde aktiviteter der. Det vil sige at vi så skulle booke tider til mødeaktivitet og lignende. Vi har 
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altid lånt det ud hvis nogen ønskede det. Aftalen er lige nu at vi har vores lokale og låner det ud som 

hidtil. 

 

Det er et stort problem at vi ikke kan få tilbagemelding fra Roskilde kommune om hvilke hal tider 

RFI har rådighed over til kommende sæson.  

 

Roskilde hallerne skal udbygges. Der skal bygges en hal mere og flere mødelokaler. 

Kildegården skal bestå. 

 

3.2 Udlån / brug af eget lokale på Kildegården. 

Kommunen har sagt ja til at vi er brugere af lokalet. 

Claus skal aflevere liste til kommunen, over hvornår vi bruger lokalet igennem hele ugen og året 

rundt. 

Får vi refusion fra kommunen hvis/når de låner ”vores” lokale ud? 

 

3.3 Region Hovedstaden – status efter 1½ år. 

Sælgeren har været effektiv for os det sidste halve år. Har brugt meget tid på at lave et netværk til 

firmaer i området. 

Vi skal indhente information om hvordan andre foreningen har klaret opgaverne.   

Vi skal kun deltage i de møder som er relevante for os. 

Sælgerne skal samarbejde om arbejdet.  

Der er nu kommet en god form på regionens møder.  

 

3.4 RFI har 60 års jubilæum i 2013 – skal der sættes penge af? 

RFI´s 60 års jubilæum er den 22. marts 2013. 

BS var enighed om at der skal sættes penge af til jubilæet. 

Forslag: reception på Kildegården. Mad udefra. Musikskolen underholder? Middag efter 

receptionen for BS og AU medlemmer med ægtefælde. 

 

Beslutning Årsdag for 60 års jubilæum skal afholdes. 

Skal op på næste BS møde, hvor der også laves budget. 

 

Ad. 4 Økonomisk oversigt. 

 

4.1 Regnskabstal – saldobalance. 

Beholdning d.d.  105.104,50 kr. Regnskabet blev gennemgået grundigt. 

Regnskabet for DM i Bowling som gav et underskud på 1696,90 kr. blev gennemgået grundigt. 

Der skal mere direkte PR til firmaerne så de forhåbentlig kan deltage i Firmaidræts DM stævne i 

f.eks. bowling. De kan deltage selvom de ikke spiller på RFI´s bowling afd. Der var færre personer 

tilmeldt DM stævnet og der var færre deltagere til aftenfesten end der var budgetteret med.  

 

4.2 Budget 2010 – halvårs status. 

Budgettet gennemgået grundigt. 

Vi har i år fået nogle senere halvtimer og vi er spændt på hvor meget nedgang der er i tilmeldte 

hold, formegentlig grundet dette. 

Tennis, svømning, bridge og badminton har brugerbetaling på 7-8 kr. i timen.  

Det koster 67 kr. i timen for Hedegårdens gymnastiksal. 

Det koster 2430 kr. lørdag og 2565 kr. søndag brugerbetaling for Kildegårdshallen    



 4 

Der kommer en stigning i brugerbetaling i 2011. 

 

4.3 Budget 2011 – tal udsendes/ indhentes til/fra afdelingerne. 

Brugerbetaling skal der tales mere om i BS, da det skal lægges ind i budgettet for 2011. 

Vi skal være opmærksomme på at afmelde baner, hvis de ikke bruges. 

 

Ad. 5 Sager til orientering / opfølgning. 

 

5.1 Sundhedsdagen  

Vi er flyttet en anelse, men hoppeborgen kommer til at stå i nærheden.  

Teltet er i lokalet. 

Vagtplanen har været svær at få til at hænge sammen. 

Bo Isaksen kommer fra DFIF med hoppeborg, målere m.m. 

Skal have flyers med fra tennis, badminton, svømning og gokart. 

 

5.2 Lejre Kommune 

Er sat i bero da de ikke kunne finde resurserne. De har nogle forskellige aktiviteter. Vi sender 

forskellige link til aktiviteterne hos os.  

 

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen. 

Der er ingen. 

 

7. Evaluering 

Bike and Run 2010 den 2. september 2010. Claus vil se på løbet og se hvordan det bliver 

organiseret. Der en løbe afd. i Jyllinge. Der er også en cykelklub Claus vil kontakte klubberne, for 

at få nogle samarbejdspartnere. Hvor mange personer skal der bruges. 

RFI ser på om Bike and Run kunne være en aktivitet til 2011. 

 

 

 

Referent Bitten Petersen. 

 

 

 

 

  

 

 

 


