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Claus bød velkommen, særligt til de indbudte gæster  
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Jørgen Aufelt, Formand for Roskilde Idrætsunion 
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1.Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Der var 20 stemmeberettigede  

 

2.Valg af dirigent. 

Finn Nielsen blev enstemmigt valg til dirigent og han erklærede generalforsamlingen for lovligt 

indkaldt iflg. vedtægterne 

3.Valg af stemmetæller og referent. 

Irene Petersen blev valgt til stemmetæller 

Hanne Langager blev valgt til referent 

 

4.Beretninger fra bestyrelse og udvalg. 

Som altid på denne tid, er det tid til eftertanke omkring det år som lige er gået. Fik vi det ud af 

året, som vi forventede! 

Rent sportslig synes jeg vi fik sat en del i søen. Vi startede to nye aktiviteter op i 2016. Og igen 

kan jeg sætte et flueben ved, at der startes mindst en ny aktivitet op hvert år! 

Vi startede året med et ”Danse event”. Det var Pernille som fik idéen til denne event, for lidt over 

to år siden, og gik i gang med at finde en form som kunne være interessant. Hun har fået hjælp 

hele vejen igennem af vores foreningskonsulent, Sannie Kalkerup til at få dette event op og stå. 

Roskilde kommune og forbundet har støttet dette nye tiltag som løb af stablen ude på 

Katedralskolen, med deltagelse af næsten 70 mennesker. Det store tilløbsstykke var helt sikkert 

Michael Olesen fra ”Vild med dans”, som havde en af de tre timer med dans. Bhangra var på som 

første dans, Michael Olesen var på til næste sæt og gav den max gas – jeg har sjældent set så 

mange svedige og glade kvinder på en gang! Tredje sæt var lagt i hænderne på Pernille og en 

gang Zumba. Indlagt mellem dansene var der mulighed for at se på mavedans, købe tøj fra 

Zumbashoppen, få lagt ansigtsmassage, købe produkter fra Aloe Vera og ikke mindst besøge 

sundheds caféen som kommer fra forbundet. De to piger i sundheds caféen havde en travl dag, 

hvor langt de fleste fik tjekket deres tal. 

Den første nye aktivitet lagde vi ud med i foråret, nemlig Piloxing! Her startede vi op med fuld sal 

den første uge i marts. Piloxing er en unik blanding af power, hastighed og smidighed fra boksning 

og målrettet skulptur og fleksibilitet fra Pilates, som udføres til power-puls musik. Det holdt 

desværre kun en sæson, da instruktøren ikke kunne afse tid i efteråret til os. 



Mavedans startede vi op, i efteråret oppe på Kildegården, og her var der igen fuldt hus, med sågar 

venteliste. At vi på det tidspunkt var de eneste i byen som tilbød denne form for dans/motion er 

måske en årsag. Her ser vi også andre end dem vi plejer at se i vores tilbud. Det kører videre her i 

2017, også på Kildegården. 

Disse to nye aktiviteter er jo meget målrettet den enkelte, og det er måske sådan vi kommer til at 

se udviklingen i fremtiden. Det gør jo ikke, at vi ikke kan tilbyde det til firmaerne som en pakke – 

en af de nye måder som vi kommer til at tænke på i fremtiden her i foreningen. 

Bike & Run er vores ”flagskib” – sådan har det været i de fem foregående år vi har afholdt det. Vi 

havde sat alle sejl til, at det ikke skulle blive mindre i 2016. Først og fremmest flyttede vi løbet ud 

til Sankt Hans ved Strandvænget, efter vi havde gode tilbagemeldinger fra Sct. Jørgens skole, da 

vi i 2015 afholdte løbet med udgangspunkt på skolens grønne område. 

Vi lavede en løberute, stadig på 5 kilometer, men den blev delt op i to omgange af 2½ kilometer, 

så man løb over målstregen to gange. Man kunne stadig ”nøjes” med at have fem deltagere med, 

men det nye tiltag gør, at der er plads til flere løbere, seks i alt, og på den måde ville vi kunne få 

flere motionsuvante ud og deltage. Cykelruten ændrede vi ikke på, dog blev det en rundtur. Vi 

havde fået stillet flere ressourcer til rådighed for at afprøve det, så det forventede vi os meget af. 

En af de ressourcer som vi fik flere af var reklamepenge. Forbundet stod for den del, med input fra 

vores side. Vi måtte sande, at efter sommerferien var ovre og vi stod midt i august, var der 

katastrofalt få tilmeldte til det løb, som vi kaldte for ”Danmarks smukkeste Bike & Run stafet”. Vi 

måtte indrykke to annoncer i avisen – et beløb som vi ikke havde indregnet i vores budget. Når 

der ikke er ret mange tilmeldte, når folk ser på hjemmesiden, har det også en negativ effekt. Jeg 

talte med flere om hvorfor de ikke havde tilmeldt sig eller flere hold – her var de fleste gange 

svaret, at de ikke ville være for dominerende med for mange hold! Vi kom op på 23 hold, hvilket 

var over en halvering fra de sidste år. Vi valgte at afvikle løbet som blev skudt i gang af 

kulturudvalgsformand Birgit Pedersen. Af tilbagemeldingerne kan vi se, at vi har ”ramt” rigtigt med 

hensyn løbssted og afvikling – nu mangler vi bare deltagerne. 

Igen i år havde vi Sparekassen Sjælland som sponsor, og til dem skal lyde en stor tak for deres tro 

på vores løb. De er også med i 2017. 

Vi har manglet sekretær siden generalforsamlingen 2015, men vi fandt heldigvis en person som 
havde lyst til at tage denne post i efteråret, nemlig Hanne Langager.  
 

Sidste år fortalte jeg om et nyt hjemmeside system – en totalløsning hvor både 

stævneplanlægning, kommunikation, regnskab og medlemsregistrering flyder sammen. Det 

tilmeldte vi os i slutningen af august og har siden haft en prøvehjemmeside som vi kunne øve os 

på. Men da vores kasserer meldte ud på dette tidspunkt, at han ønskede at forlade posten før tid, 

gik vi lidt i stå med denne del. Det vil helt klart hjælpe os som forening, hvis folk kan betale 

direkte via en hjemmeside og ikke skal afvente et girokort.  

 

Sundhedsdagen er noget tilbagevendende hvert år, hvor vi som samlet forening deltager. 

Bestyrelsen valgte igen i år at holde fast i den form, som vi indledte for tre år siden. I stedet for 

noget man kunne testes i, havde vi igen lavet en konkurrence hvor folk kunne vinde en prøvetime 

i en af vores aktiviteter. Det tiltrak en god portion folk, og flere meldte sig til en aktivitet 

efterfølgende. Vi havde i år ikke vores gode hjørneplads, hvilket gjorde at vi var lidt trængt – men 

vi håber at få vores hjørneplads tilbage her i år. 

 

Vi fortalte sidste år, at vi skulle se på vores navn, og ville nedsætte en lille arbejdsgruppe som 

skulle se på det. Den gruppe har haft et par møder og er kommet med en anbefaling til 

bestyrelsen, som jeg vil komme ind på lidt senere. 



Vi har i det forløbne år også deltaget i diverse møder, både på forbundsplan, regions- og 

landsdelsmøder. Formandsmødet i forbundet var rigtig godt sidste år, hvor vi blandt andet 

diskuterede strategi 2018. Strategien er blevet til i et samspil mellem forbund og foreninger – en 

strategi som har nogle realistiske målsætninger som vi har et fælles ansvar for at opfylde. De fire 

indsatsområder er; 

Foreninger i bevægelse 

Erhvervsskoler i form til fremtiden 

Events med puls og fællesskab 

Sundere danskere 

Jeg mener at vi kan være med i alle fire kategorier, noget mere end andet. Men et møde hvor vi 

fik noget med hjem at arbejde med. Der har været afholdt et enkelt landsdelsmøde – som 

besluttet i 2015, med kun 1 gang om året. Fra dette møde kan vi fremhæve Rigtige Mænd 

projektet, som vi fik fortalt om af Dan Hansen, som er projektleder fra forbundet. Der var 

selvfølgelig mange spørgsmål omkring dette, men som jeg har fået indtryk af, er ca. halvdelen af 

foreningerne i region hovedstaden med. Regionsmøderne er der kommet noget mere kød på. Vi 

har flyttet os mere i en retning af, at vi kan hjælpe hinanden. Derfor har vi også besluttet at lave 

et fælles tiltag i 2017, med et floorball stævne den 29. april i Valbyhallen. Alle foreninger bakker 

op omkring det – vi har sat som mål, at der kommer mindst to klubber fra hver forening. Og hvem 

ved, måske det kunne blive vores næste nye aktivitet! Der har også været afholdt en workshop 

omkring e-sport. E-sport er blevet optaget i forbundet og der vil komme kursusforløb som allerede 

er startet her i foråret. Jeg har haft en ung pige til samtale sammen med e-sport Roskildes 

formand, omkring hvordan vi kunne gribe det an i vores forening. Det er ikke så ligetil som man 

kunne tro, og den unge pige har trukket sig igen, da hun ikke kunne afse den tid som hun 

forventede der skulle til. Vi arbejder dog stadig videre med muligheden, og her skal vi nok først og 

fremmest tænke i erhvervsskolerne.  

  

Vi kan glæde os over, at vi er gået lidt frem i medlemstal, samlet set med 161 personer. Men når 

vi taler om vores økonomi, må vi sige at her har vi haft et rigtigt skidt år. Som fortalt på sidste 

generalforsamling, var vores boldbane ude på RTS ødelagt efter det kraftige snevejr tilbage i 

november 2015. Vi forsøgte at få producenten som havde sat banen op, til at tage et ansvar i det 

skete. Det kunne vi ikke få igennem, og rådført med forbundet var konklusionen, at vi ikke kunne 

komme længere med det – sandsynligvis heller ikke hvis vi brugte en advokat. Som vi også 

skitserede sidste år, var vores tro på at vi kunne få medhold ikke ret store, og derfor blev vores 

gæld til forbundet forøget med kr. 65000,-. Ud over dette har vi ikke helt haft et vågent øje på 

andre udgifter i foreningen – her er det specielt annoncer som har drænet vores kasse. Som 

bestyrelse har vi selvfølgelig et ansvar for at holde øje med at vores udgifter ikke løber løbsk. Men 

først nævnte årsag sammen med et Bike & Run som skulle have en ekstra indsprøjtning er det de 

væsentlige årsager til at vores regnskab ser ud som det gør. Opklarende spørgsmål bedes taget 

under punktet regnskab.   

Fra udvalgene kan vi blandt andet sige: 

De traditionsrige idrætter er over en kam, i stærk tilbagegang de fleste steder, og altså ikke kun i 

vores regi. Badminton valgte vi igen, kun at tilbyde som træningstider rundt om i byen, og det har 

holdt status Q. Vi hører dog stadig der udefra, at folk gerne vil deltage i en eller anden form for 

turnering! Dette vil vi prøve at arbejde videre med til den kommende sæson, men her vil vi gerne 

høre fra folk som kunne tænke sig at give en hånd med, hvis vi skal få noget nyt op og stå. 

Men en ting som stadig går imod strømmen, det er bridgen, som blev udvidet med en ekstra aften 

forrige år og igen i år har to spilleaftener med deltagelse af 38 personer. Vi havde desværre 

indbrud i vores skabe, og var nødt til at købe nye spillekasser. Vi holder stadig til på Kildegården 

hvor folk på 60+ spiller – i vores gamle lokale.  

 



Vores bowling kører stadig fint og er en af de aktiviteter som stadig køres på den "gamle måde”, 

hvis man kan sige det sådan. Vores fleksibilitet gør, at begge former kan forenes uden at det ene 

er bedre end det andet. Der er stadig en trofast skare som dyrker denne idrætsgren og tidspunktet 

gør, at her har vi de fleste over +60. Men selvom at det kører på den gammelkendte facon, så er 

det jo ikke nogen hindring for, at der kan ske noget nyt. Der blev igen i år afholdt en festlig 

juleafslutning i centeret, hvor der blev søgt om midler igennem kommunen, og blev godkendt, så 

vores bowlere fik en god dag. 

Fodbolden er som mange af landets foreninger, det som startede det hele! Roskilde er ingen 

undtagelse. Her kører vi på femte år med et udvalg som ikke gør brug af alle de ”støvede” regler 

og former. Her tager folk som elsker deres sport, sig af tingene, fordeler opgaverne til gavn for 

mange og gør det muligt at spille fodbold i firmaidrætten. Jeg ved at mange synes at netop vores 

turnering er god og samtidig sjov at deltage i – man føler sig velkommen og alle kan være med! Vi 

har flere hold hvor både kvinder og mænd er på samme hold. Senior blev heller ikke til noget 

sidste år, men oldies rækken blev afviklet med godt fremmøde. 

Motion – taget under et, da al motion styres fra et udvalg, nemlig Zumba. Som nævnt tidligere, 

havde vi piloxing på programmet i foråret. Der var hurtigt udsolgt og fyldt op på holdet som havde 

et godt forår. Vi kunne desværre ikke blive enige om at fortsætte med instruktøren, så det blev 

derfor ikke til noget i efteråret. Det er vel et godt udtryk for, at noget kommer hurtigt og igen lige 

så hurtigt forsvinder.  

Mavedans var affødt af vores danse event, så da vi fandt den rigtige instruktør satte vi også dette i 

søen. Det blev igen udsolgt på nul komma fem, endda med venteliste. Det holder til om mandagen 

på Kildegården – i det lokale som ligger ved siden af vores gamle lokale. Her bliver der rystet 

livligt med maverne og humøret er højt. Mon formanden skulle se forbi en dag! 

Zumba kører stadig rigtig fint, og vi kan igen i år prale af, at være den største udbyder af denne 

motionsform i byen. To hold hver uge, både forår og efterår som er fyldt godt op begge dage. 

Svømning har stadig fat i vores familie del. Vi tror på at den form for svømning som vi tilbyder, 

har en fremtid. Her skal der være plads til alle som kan lide at få lidt vand på kroppen. 

Livredderen er selvfølgelig en nødvendighed, men in mente fra den forrige sæson, har vi fået lavet 

en afløser vagtordning.  

  

2017: 

Som følge af den sidste del i beretningen for 2016, omhandlende vores økonomi, er vi nødt til 

benhårdt at se på udgifterne her i 2017. En af de ting som løb os over ende sidste år, var vores 

annonce udgifter. Derfor er der sat fuldstændigt stop for al annoncering i 2017, med mindre der i 

udvalgene er lavet et budget, hvori annoncer, er indregnet som en udgift for at drive aktiviteten. 

Ligeledes vil der ikke blive nogen aktiviteter som ikke som minimum kan oppebære et lille 

overskud. Altså ingen udvalg vil få godkendt et budget med et nul eller minus. Der hvor der ikke 

er lavet et budget, vil bestyrelsen være med til at lægge budgettet inden aktiviteten udbydes. 

Selvom vi har det lidt trængt rent økonomisk, har vi som de foregående år, valgt at holde 

nytårskur for alle udvalg. Vi var i år (2017) gået tilbage til at finde et sted i byen og ønske 

hinanden godt nytår. Her har bestyrelsen valgt ikke at spare, da det her reelt, er det eneste sted 

vi kan give vores frivillige ledere noget igen. Omvendt har vi så i år valgt at flytte vores 

generalforsamling til et mindre omkostningstungt sted.  

Nok om økonomi – der vil blive lejlighed til uddybende spørgsmål når vi kommer til regnskabet. 

Sportslig synes jeg vi ser lyst på det. Vi har flere personer i vores forening som tænker tanker hele 

tiden, nogen gange hurtigere end formanden kan følge med!  

Nyt navn:  



Vi nedsatte efter generalforsamlingen sidste år en lille arbejdsgruppe som skulle arbejde med 

denne sag. En gruppe med to som kendte til firmaidrætten og to ude fra. Et lille udpluk af den 

indstilling som kom til bestyrelsen var; 

Hvilke medlemmer foreningen fremadrettet, primært ønsker at henvende sig til er blevet drøftet.  
Der var enighed om, at foreningen er meget interesseret i firmaerne, men der var samtidig 
enighed om, at de er blevet vanskeligere at få fat på. Desuden så er de nye sportsgrene, som p.t. 
er oppe i tiden, meget målrettet enkelt medlemmerne.  
 

Det er vigtigt at navnet rammer alle de ønskede målgrupper: firmaer, enkeltmedlemmer, unge og 
familier.  
 
Det nuværende navn har også ”familie” inkluderet. Navnet ”familie” inkludere også unge og enkelt 
medlemmerne. For ikke at risikere at miste enkeltmedlemmer, unge og familier var der enighed 
om, at det er vigtigt at have denne del af navnet med. 
 

Fra en af de som kom ude fra var, at hendes første tanke vedr. foreningsnavnet, at her var en 
forening, hvor hun ikke bare kunne deltage med sit firma, men hvor hendes familie også kunne 
deltage. Således gik både firmaidræt og familieidræt op i en højere enhed og blev forenet. 
 
Der var på mødet enighed om, at Roskilde Firma og Familieidræt er det mest optimale 
navn til foreningen, da det rummer alle foreningens medlemmer.  
 

Vi har behandlet indstillingen på vores seneste bestyrelsesmøde og har vedtaget at vi beholder 
vores navn. Vi vil dog i fremtiden bruge vores forkortelse mere synligt, nemlig RFI. Vi vil som følge 
af det, også begynde en opfriskning af al vores materiale, både på flyers, papir og digitalt. Med 
denne beslutning tør jeg godt love, at vi ikke tager dette emne op i de næste år. 
 
 

Ny hjemmeside med tilmelding og betaling:  

Da vi tilmeldte os denne løsning i efteråret, blev det som før omtalt, sat lidt i stå. Vi besluttede 

ligeledes på sidste bestyrelsesmøde, at nedsætte en lille arbejdsgruppe, som skulle tage sig af, at 

få den nye hjemmeside op og stå, samt at få integreret betaling og medlemsregistrering. Denne 

gruppe har første møde lige efter generalforsamlingen. Den kommer til at bestå af (naturligt) 

vores webmaster, vores kasserer og Birger som i dag også har Facebook. Alle tre nøglepersoner, 

som vi håber får sat alt det nye i søen hurtigst muligt.  

Stævneplaner er også et nyt system som vi købte sidste år, som vi skal have i gang til den nye 

sæson. Den er målrettet holdspil, dog er bowling ikke helt oppe og køre endnu, men det kommer 

den i løbet af sommeren. Vores nye kasserer vil være behjælpelig i de udvalg som har brug for 

det. 

Rock Your Body eller Puls og Styrke hold, er det sidste nye vi udbyder. Det er startet op her i 

februar måned med stor succes. Vi har været heldige at finde en super instruktør, som kan flere 

ting end bare lige dette.  

Dette afstedkommer så en af vores andre nye tiltag som vi vil forsøge her i år. Nemlig at komme 

noget mere ud til vores brugere! Vi er ved at få en aftale igennem med Roskilde Universitetscenter 

(RUC), hvor en af deres lærere grupper ønsker at vi laver noget yoga for dem. De har også ytrede 

ønske om andre motionsformer, så vi ser hvad det kan blive til. 

Nogen vil så måske spørge, hvad har vi tænkt os med erhvervsskolerne i 2017? Det er mit ønske 

at vi også får etableret et udvidede samarbejde med dem i år. Det er rigtigt svært at få et 

fornuftigt samarbejde op og stå med denne gruppe. Skal vi få en succes med RTS, skal vi tænke i 

andre baner end dem vi har gjort før. Det optimale ville være at få en ung studerende til at skabe 

den kontakt som vi efterspørger, og derved kunne vedkommende få noget på sit cv. Vi kunne også 

slå en ”stilling” op, hvor vi målrettet går efter en person som vil have dette som ”arbejdsområde”! 

Det er nogle af de idéer som vi arbejder med – men et er sikkert, vi skal have meget mere damp 

under de elever!   

 



I 2017 giver vi os i kast med hele to events! 

Rigtige Mænd Løbet og Rigtige Mænd træningsforløb:  

Først lidt fakta omkring Rigtige Mænd projektet; 

En ny omgang tv-programmer om Rigtige Mænd bliver fra den 05. april vist på DR1 med fem nye 

håndværkere. 

Fra den 1. marts har alle mænd kunnet blive en del af et nyt og gratis digitalt træningsfællesskab 

”Rigtige Mænd Sjakket” ved at tilmelde sig på  www.rigtigemænd.dk. 

Den 24. maj afholdes det landsdækkende Rigtige Mænd løb. Målet er, at løbet afholdes i alle 

landets kommuner i samarbejde med kommuner og lokale idrætsforeninger. 

Nordea-fonden støtter projektet både i 2017 og 2018. 

Dansk Firmaidrætsforbund er projektejer og står for at afvikle Rigtige Mænd Løbet i samarbejde 

med den lokale forening. 

Vi synes det er en rigtig god idé og har tænkt i mange retninger, omkring hvordan vi kunne tilføre 

foreningen noget lokalt opmærksomhed, samt hvordan vi kunne bruge det til også at starte vores 

eget træningsforløb op. Igen har vi Pernille, som har så meget ild i fodsålerne, at det kan være 

svært at følge med. Vores konsulent Sannie og Pernille satte sig sammen med det formål at finde 

en løsning på hvordan vi kunne gøre det? Bestyrelsen fik forelagt et oplæg til BS i november hvor 

begge var inviteret med omkring bordet, og skitserede tankerne. Det er endt ud med et 

samarbejde med RMI (det tidligere RKI motion) og bokseklubben. Vi har sammensat et forløb over 

12 uger, hvor de Rigtige Mænd får lov til at afprøve mange forskellige ting – lige fra indoor bike, 

cirkeltræning, badminton, boksning og løb i det fri. Herudover, har de alle fået et kort til 

motionscenteret RMI, hvor de kan træne i de 12 uger, forløbet varer. Vi er rigtige positive omkring 

det, at lave noget sammen med andre foreninger her i byen. Især motionscenteret giver nogle 

muligheder, hvor vi kan nytænke nye motionstilbud til vores medlemmer. Det er tænkt, at vi igen 

til efteråret laver en ny omgang træningsforløb Rigtige Mænd. 

Det som det hele skal udmønte sig i, er jo selve motionsløbet den 24. maj. Vi arbejder i øjeblikket 

på højtryk, for at få alt på plads omkring det løb. Kommunen har tilkendegivet, at de også er med 

– vi mangler i talende stund dog den endelige underskrift, men mon ikke det er på plads om få 

dage. Vi har lagt løbet ude på Darup Idrætscenter, dvs. vi bruger centeret som indgangen, men 

afvikler det meste af løbet syd for fodboldbanerne ned mod ”badesøen”. Der er rigtige gode 

muligheder for at lave det stjerneløb som det i virkeligheden er – nemlig med seks teamopgaver 

for hver ende af en stjerne og en stor teamopgave på selve centerpladsen. Vi laver det sådan, at 

det også bliver publikumsvenligt, så man kan følge alle holdene. 

 

Bike & Run: 

Det har vi også på programmet for i år. Det bliver afholdt samme sted og med samme set up. Vi 

har selvfølgelig lært noget af sidste års erfaringer, så vi har selv lavet en plan for hvordan vi 

kommer ud til alle firmaerne i vores område. Fra evalueringen af vores løb sidste år, var dem der 

deltog meget tilfredse med selve afviklingen og forholdene. Vi har troen på, at vi har noget godt at 

tilbyde firmaerne, vi skal bare have fortalt dem det! Igen i år er Sparekassen Sjælland 

hovedsponsor, i år omtalt som ”guldsponsor”. 

Vores forening skal jo ikke kun være en event forening, vi har stadig vores traditionelle idrætter, 

og dem vil vi selvfølgelig stadig støtte op om og også meget gerne udvikle på. Vi skal passe på at 

sætte for mange ting i gang samtidigt, men det faktum at vi skal udvikle er højt prioriteret i årene 

frem. Det er nu engang sjovere at udvikle end at afvikle! 

Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen og alle vores mennesker i udvalg og hjælpere for den støtte 

og hjælp i giver RFI. 

Uden jer intet RFI!   



 

Spørgsmål til/på baggrund af beretningen 

Grethe Hansen: 

Skal man til en optagelsesprøve for at kunne deltage i Rigtige mænd? 

Claus Schou og Pernille Lützhøft: 

Nej alle kan melde sig til. Der er 16 på holdet og de er alle på arbejdsmarkedet. Holdet fungerer 

fint, mændene lægger meget vægt på det sociale samvær 

 

Vivi (bowling):  

Hvornår kommer hjemmesiden op at køre? 

Kan man på den nye hjemmeside hjælpe medlemmerne med at melde sig til? 

Claus Schou: 

Hjemmesiden kommer op at køre til efteråret og det vil være muligt at hjælpe medlemmerne med 

at registrer sig. 

 

Jan (fodbold) 

Skal alle deltagere skrives på et hold? 

Hvor mange tilmeldte kan der registres? 

Hvad gør man når betalingen sker samlet? 

Claus Schou: 

Systemet skulle fungere som hidtil, blot med flere funktioner. Kassereren kender systemet og kan 

assistere 

 

Jan (fodbold) 

Jeg kender ikke vores udgifter, så jeg vil ikke være i stand til at lave et budget 

Claus Schou: 

Bestyrelse vil gerne assistere i forhold til at lave et budget. Vi er nødt til at stramme op omkring 

udarbejdelsen af budgetter for at styre vores regnskab bedre 

 

Beretningen blev godkendt 

 

 

 

 

 

 

 



5.Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Birger (kasserer) havde meldt afbud på grund af akut opstået problemer på hans arbejde, så 

derfor fremlagde Claus regnskabet 

Overordnet har foreningen et underskud i regnskabet for 2016 som primært skyldes: 

1. reparation af boldbanen 

2. tyveri af udstyr fra zumba og bridge 

3. annonce udgifter 

4. generalforsamling 2016 

Foreningen forholder sig til underskuddet på følgende måde. 

Ad 1: Beløbet på ca. 65.000 kr. til reparationen af boldbanen er skaffet ved at forøge lånet hos 

Dansk Firmaidrætsforbund. 

Ad 2: Ekstra udgifter pga. tyveri, vil også fremover pålægges foreningen idet RFI ikke har nogen 

forsikringer, da en sådan er for dyr. 

Ad 3 Bestyrelsen har skærpet reglerne for annoncering, bl.a. skal udgifterne til annoncering 

påføres det enkelte udvalg og der skal primært indrykkes annoncer for nye aktiviteter. 

Ad 4 Generalforsamlingen 2017 er flyttet til lidt mere beskedne omgivelser. 

Det er væsentligt at understrege at foreningens underskud, ikke kommer til at gå ud over 

medlemmerne. 

Regnskabet har været tilgængeligt på hjemmesiden under “generalforsamling 2017” siden sidst i 

februar måned. 

 

Mads: 

Udvalgene opfordres til at søge sponsorater. 

Vivi: 

Sponsorater kan bl.a. søges under §79 på kommunens hjemmeside. Det gælder dog kun 

aktiviteter til medlemmer 60+ 

Jonna: 

Medier målrettet ældre, kan bruges til annoncering. 

Claus: 

RFI vil nødigt gå Ældremotion i bedene og dermed træde dem over tæerne. Forstået på den måde, 

at vi som foreningen ikke direkte tilbyde motion kun for ældre, men vores aktiviteter er en naturlig 

forlængelse af det at have været arbejdskollegaer, og derigennem dyrker en form for motion. 

Irene: 

Nogle annoncer kan indrykkes som “oplysninger” i aviserne og så er det gratis. 

Claus: 

Det kan være svært at gøre, men vi vil forsøge. 

 

Regnskabet med bemærkninger blev godkendt 

 



 

6.Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag 

 

7. Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

Følgende blev valgt til bestyrelsen, alle med fuld opbakning. 

Formand Claus Schou                     

Sekretær     Hanne Langager              

Kasserer     John Juul (var ikke tilstede men havde tilkendegivet sit kandidatur via fuldmagt) 

 

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, gældende for 1 år. 

Pernille Lützhøft Jensen blev enstemmigt valgt  

      

9. Valg af 1 revisor, gældende for 2 år. 

Arne Sørensen blev enstemmigt valgt  

                  

10. Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år 

Birger Jensen blev enstemmigt valgt     

 

11. Eventuelt 

Traditionen tro uddeles der på generalforsamlingen plaketter til personer som har jubilæum. 

I år hædres følgende personer: 

John Petersen for 5 år som næstformand 

Birger Jensen for 5 år som kasserer 

Steen Rasmussen for 5 år som revisor 

Mads Jensen for 15 år som formand for svømmeudvalget 

 

Erindrings vase og en buket blomster blev uddelt til sidste års leder, Pernille Lützhøft Jensen 

 

I år er Årets leder en person som med det lange seje træk, det som har gjort, at vi har set på 

vedkommende. 

Han har efterhånden været med i rigtig mange år, altid som den relative stille type, men en som 

man altid har kunnet regne med. For at en forening kan fungere, kræver det mange forskellige 
typer af personer, også dem der ”bare” holder sammen på tingene. Da vi havde vores eget lokale 

på Kildegården, var det altid hans ansvar, at der var det der skulle bruges, når der var møder 
m.m. Fodbold og skydning har altid stået hans hjerte nært, hvor han også har været med i 
afdelingerne før. Han har været med i bestyrelsen i mange år, de seneste som næstformand, hvor 



han gør et godt arbejde for foreningen. De senere år har vi mest mødt ham på sundhedsdagen. 

Han og hans kone har stået for det i de senere år, og med god succes. Han stiller også altid op 
som en hjælpende hånd ved vores fælles arrangementer, her tænker jeg især på Bike & Run.  
De stille folk er ikke altid de mest sete, men u undværlige for en forening. 

 
Årets leder 2017 er John Petersen 

 

Efter at revisorernes og dirigentens indsats var blevet påskønnet med vingaver, gav Claus Schou 

ordet til Birgit Petersen Formand for kultur- og idrætsudvalget i Roskilde kommune 

Birgit Petersen: 

Da jeg ikke stiller op til næste valg er det sidste gang at jeg gæster RFIs generalforsamling, som 

jeg altid har nydt at deltage i. Jeg har gennem årene oparbejdet et godt og frugtbart samarbejde 

med Claus og jeg tror at jeg har opfyldt de fleste af de ønsker, han er kommet med ang. fx. nye 

aktiviteter, faciliteter, projekter eller lign. Og det har jeg kunnet gøre fordi argumenterne altid har 

været i orden, velargumenteret, underbygget og ikke mindst har de peget i en retning og vist at 

foreningen gerne vil noget 

Jeg plejer altid at sige noget om de nye tiltag der er på tegnebrættet: 

Vi er i gang med planerne om en udvidelse af svømmehallen på Bymarken i Roskilde 

Der er planer om udbygning af stadion i Rådmandshaven med bl.a. flere tilskuerpladser og bedre 

omklædningsfaciliteter 

Og endeligt er der planer om at omdanne Kildegården til et bevægelsescenter for især bordtennis 

og springgymnastik 

Alt i alt synes jeg at vi har en kommune med gode idrætsfaciliteter og sammenholdt med naturen 

rundt om i kommunen er der gode muligheder for at dyrke idræt 

Jeg håber alt det bedste for RFI fremover 

 

Claus takkede Birgit for det gode samarbejde inden han gav ordet til Jørgen Aufelt fra Roskilde 

Idræts Union 

 

Jørgen Aufelt 

Roskilde Idræts union er en paraplyorganisation for alle idrætsorganisationer i Roskilde og vi 

glæder os også over at det endelig ser ud til at der kommer gang i udbygningen af svømmehallen. 

Bevægelsescentret på Kildegården vil løse mange problemer, dels fylder bordtennis for meget i 

Roskilde hallen og dels er det hårdt tiltrængt med bedre faciliteter til kommunens dygtige 

gymnaster, som nu må søge faciliteter i andre kommuner, hvilket er utilfredsstillende 

Heldigvis valgte kommunen at købe Himmelev badmintonhal, så badminton nu er kommet tilbage i 

de gode rammer 

Resten har Birgit sagt, så jeg vil bare sige tak for ordet 

 

 

 

 



Til sidst fik Peder Bisgaard fra Dansk Firmaidrætsforbund ordet 

Peder Bisgaard 

Jeg er også lokalformand i Hillerød og der bruger vi den nye hjemmesiden og I kan godt glæde jer 

til at skulle bruge den. 

Som forbundsformand er jeg for tiden på en besøgsrunde rundt i landet og på trods af store lokale 

forskelle, er der også udfordringer som alle kæmper med, nemlig faldende aktivitet indenfor de 

traditionelle idrætsgrene. 

En anden udfordring alle kæmper med, er et generationsskifte og det at hverve frivillige som vil gå 

ind i bestyrelsesarbejdet 

Fra forbundet skal der lyde en stor ros til RFI, I gør det godt, har mange ideer, og har også en god 

vision, om at starte en ny aktivitet op om året 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


