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Roskilde Firma- og Familieidræt 

Referat  

Bestyrelsesmøde Nr. 01/2010 

   
Søndag den 31.01.10  KL. 10.30  Skovager 5, Gevninge,  

4000 Roskilde. 

 

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

 

Referent Bitten Petersen 

 

Dagsorden.  

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

1.1 Hastesager/ændringer 

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 04/2009 

1.3 Endelig godkendelse af AU-referat nr. 10 

2. Sager til orientering/opfølgning 

2.1 DM i bowling 

2.3 Afviklingen af kredsen 

2.4 Regionsmøde den 10.02.10 i Grøndalscenteret  

3. Sager til drøftelse 

3.1 Meddelelser fra formanden 

3.2 Opstart Lejre Kommune 

3.3 Tilmeldinger på hjemmesiden, herunder generalforsamling 

3.4 ”Flyers” fra alle afdelinger  

      4.   Økonomisk oversigt 

            4.1 Regnskabstal – saldobalance 

            4.2 Budget 2010 

            4.3 Generalforsamling 2010  

      5.   Sager til beslutning 

            5.1 Generalforsamling 2010 – køreplan   

            5.2 Fremsættelse af vedtægtsændringer 

            5.3 Gæster til generalforsamlingen 

            5.6 Optagelse i Roskilde Idræts Union 

            5.7 Fortsat medlemskab af det nye Udviklings hus Roskilde  

            5.8 Sundhedsdagen 2010 

            5.9     Printer   

      6.   Meddelelser 

            6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen 

      7.   Eventuelt 

 

 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsordenen 
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Dagsordenen blev godkendt.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1 Hastesager/ændringer. 

Roskilde Idræts Union, RIU og Claus Schou har holdt møde angående RFIs optagelse i RIU. Det er 

bestemt at vi optages på samme vilkår som Elite Sport Roskilde og FC Roskilde.  

Det er endnu ikke afklaret hvad vi skal give for at være med i RIU.  

 

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 04/2009. 

Referatet blev godkendt. 

 

1.3 Endelig godkendelse af AU-referat nr. 10 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 2. Sager til orientering/opfølgning 

        

2.1 DM i bowling.  
Roskilde afholder DM i bowling den 26. marts 2010 kl. 17.00  og slutter d. 28. marts 2010 kl. kl. 17.00.  

Udover Roskilde bowlingcenter med 20 baner, kan vi også råde over 20 baner i Høje Taastrup og 16 

baner i Holbæk. Der forventes 500-700 deltagere. 

Idræt og motion står for DM stævnet sammen med RFI. Claus har fået tilsagn om hjælp fra John og  

Birthe fra Vordingborg. 

Octavia på Slagteriskolen som hidtil er blevet brugt meget til aftenfester og andet er i år blevet meget dyr.  

Hotel Comwell er kommet med et bedre tilbud, som vi har sagt ja til.  

Overnatning på Hotel Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde for 1 person på et 

dobbeltværelse koster 315 kr.  

Navnene på mindst 10 hjælperne fra Roskilde skal foreligge sidst i februar. 

Trøjer til hjælperne bliver de mørkeblå med vores nye logo på brystet og official på ryggen.  

Ingolf fra Vordingborg laver bowling programmet. 

Pressen skal inviteres og der skal noget i avisen. Jane sørger for dette. 

Der er et problem med net dækning i Roskilde bowlingcenter. Vi håber Bowlingcentret kan være  

behjælpelig. 

 

2.3 Afviklingen af Roskilde amtskreds. 

Pr. den 31. december 2009 lukkede Roskilde Amtskreds som lukkede med en kassebeholdning på ca. 

38.000,- kr. Beløb bliver delt lige mellem Køge Firmabold og Roskilde Firma- og Familieidræt når 

regnskabet er revideret. 

Det foreslås at RFI sætter disse penge af til særlige formål. 

 

2.4 Regionsmøde den 10.02.10 i Grøndalscenteret. Claus deltager. 

Kursus i Super nova online system. Gerda, Jan Erik, Irene og John deltager. 

 

Møde i Regionsmøde Hovedstaden den 23. februar 2010. Jane deltager. Der skal aftales hvor og hvem 

Firmaidrætssælgeren Carsten skal arbejde med og for det næste kvartal. 

For RFI skal han gerne få flere medlemmer til golf, gokart, fodbold og stavgang. 

  

Ad. 3. Sager til drøftelse. 

       

3.1 Meddelelser fra formanden.  

Claus har holdt møde med RIU´s formand Ove Petersen som var positivt stemt for at RFI kommer ind 

under RIU. RFI vil høre nærmere angående optagelse. Har d.d. endnu ikke hørt fra RIU. 

 

Vi skal have spredt kendskabet til firmaidrætten og derved få flere medlemmer. 

   

3.2 Opstart Lejre Kommune.  
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Det var tanken at Lejre kommune skulle være en selvstændig firmaidrætsforening. Det var ikke det 

folkene i Lejre kommune havde tænkt sig. Lejre kommunes ansatte skal/kan lave deres egen firmaklub. 

De kan leje sig ind i hallerne i kommunen uden vederlag, når man er en klub i kommunen. 

 

Aktivitetsdag i Lejre foreslået dato er d. 19. juni 2010. Der er foreslået ude aktiviteter f.eks.    

Lejre rundt. Lejre kommune skal komme med folk som skal stå for aktiviteterne. 

    

Registrering af medlemmer fra Lejre kommune skal registreres særskilt. Dette punkt blev ikke afklaret. 

 

3.3 Tilmeldinger på hjemmesiden, herunder generalforsamling.  

Tilmeldingen er sat på hjemmesiden. 

 

Fodbold, svømning og Stavgang skriver selv på deres sider på hjemmesiden. 

 

3.4 Flyers” fra alle afdelinger.  

Der skal laves flyers fra alle afdelinger så de er klar i god tid inden opstart af vinterens aktiviteter. Vedr. 

sommer har fodbold, golf og gokart flyver klar. Den næste bliver stavgang som skal have flyer. 

 

Ad.4. Økonomisk oversigt 

 

4.1 Regnskabstal – saldobalance  

Regnskabet blev grundigt gennemgået. 

Kassebeholdning 117.947,43 kr. 

Revisor Kim Bramming har bl.a. gjort opmærksom på at bladudgiften er steget med 38 %  

Gerda vil lave bemærkninger til regnskabet på flere punkter. 

 

4.2 Budget 2010.  
Bladdrift på 27.644,- kr. til 2 blade om året. 

Det er dyrt at lave bladet og især når der ikke var sendt billeder m.m. med. Det blev vurderet om der var 

nok nyhedsværdi i bladet, og vi må erkende at det er der ikke. Det næste blad udkommer efter 

generalforsamlingen, men det bliver også det sidste.    

   Bladet tænkes erstattet af et nyhedsbrev som vil være at finde på hjemmesiden.  

Nyhedsbrevet er tænkt til, at udkomme hvert kvartal, som medlemmer kan abonnere på, via en mail liste. 

 

 

 

4.3 Generalforsamling 2010.  

Holdes på Slagteriskolen, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde. Kl. 17.30  med efterfølgende spisning i 

Octavia på Slagteriskolen. Jane sørger for annoncer i ugeaviserne. 

 

Ad. 5. Sager til beslutning. 

 

5.1 Generalforsamling 2010 – køreplan. 

Byder velkommen: Claus 

 

Valg til bestyrelsen: 

Kasserer Gerda Pedersen   For 2 år. Genopstiller 

Næstformand Jane Løvgren.  For 2 år. Genopstiller 

Bestyrelsesmedlem John Petersen.  For 2 år. Genopstiller 

Suppleant til bestyrelsen Kim V. Larsen For 1 år. Genopstiller 

Revisor Kim Bramming  For 2 år. Genopstiller 

Suppleant revisor  For 1 år. 

              

5.2 Fremsættelse af vedtægtsændringer. 
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Grundkontingent foreslås at stige med 10 kr. for voksne. Børn uændret. 

 

5.3 Gæster til generalforsamlingen.  

Claus inviterer gæsterne. 

Peter Bisgaard som forhåbentlig kommer og fortæller om Firmaidrætten i bevægelse. 

Birgitte Petersen SF. Kultur udvalgsformand Roskilde. 

Ove Petersen fra Roskilde Idræts Union.  

Carsten Bo Petersen. Firmaidrætskonsulent. 

Arne Sørensen. Tidligere formand i Roskilde Amtskreds. 

Ib Nielsen. Tidligere kasserer i RFI. 

 

5.6 Optagelse i Roskilde Idræts Union. 

Claus har holdt møde med RIU´s formand Ove Petersen som var positivt stemt for at RFI kommer ind 

under RIU. RFI vil høre nærmere angående optagelse. Har endnu ikke hørt fra RIU. Det blev besluttet vi 

lader os optage i RIU. 

 

5.7 Fortsat medlemskab af det nye Udviklings hus Roskilde. 

Vi fortsætter medlemskabet hvis det er billigt. Ellers melder vi os ud. 

 

5.8 Sundhedsdagen 2010. 

RFI deltager. Gerda vil igen i år stå for denne aktivitet. 

 

5.9 Printer.  

Indkøb af ny patron vil koste ca. 850 kr. Kontor forretningen mente det bedre kunne betale sig at vi købte 

en ny billig printer. Sagen blev overvejet og vi besluttede at købe patroner til vores printer.  

 

6.  Meddelelser 

 

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen. 

Tennisafdelingens gamle stationære PC ér bliver afskrevet og eksisterer derved ikke mere. 

Jane har haft meget vrøvl med PC. Har fået den renset. Det kostede 700 kr. som Jane får godtgjort. 

Claus meddeler at badminton afd. forsøger via Morten Vincent, at lave en turnering med Roskilde 

Motions Badminton klub, som skal løbe over nogle aftner. 

DM i badminton tilmeldingens deadline er udsat en uge. 

Vi skal være opmærksomme på at lave mere reklame for RFI´s aktiviteter. 

 

7. Eventuelt 

Ikke noget til dette punkt. 

 

Referent: Bitten Petersen 

 

___________________________ 

Formand  Claus Schou 

 

____________________________ 

Næstformand  Jane Løvgren 
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____________________________ 

Kasserer  Gerda Pedersen 

 

____________________________ 

Sekretær  Bitten Petersen 

 

____________________________ 

Besty.medl.  John Petersen 


