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Referat af 

Roskilde Firma- og Familieidræts  

    
Ordinær Generalforsamling  

i henhold til vedtægternes § 10.2.  

   

Den 5. marts 2008 Kl. 18.00 på Slagteriskolen,  

Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde.     
   

     
 Dagsorden ifølge § 10.3     

        

 1.   Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.  

 2.   Valg af dirigent.     

 3.   Valg af stemmetællere.     

 4.   Beretning fra bestyrelse og evt. afdelinger.   

 5.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab.   

 6.   Indkomne forslag.     

 7.   Fastsættelse af grundkontingentet.    

 8.   Valg til bestyrelsen, gældende for 2 år.   

        

 A.  Næstformand Jane Løvgren  Villig til genvalg. 

 B.  Kasserer  Gerda Pedersen Villig til genvalg. 

 C.  Bestyrelsesmedlem John Petersen Villig til genvalg. 

        

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

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

 11. Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år.   

 12. Eventuelt.  

 

 

Ad. 1.  Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

51 fremmødte medlemmer blev godkendt af bestyrelsen som stemmeberettiget. 

 

Ad. 2.  Valg af dirigent. 

Sannie Kalkerup blev enstemmigt valgt.  

Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

 

Ad. 3.  Valg af stemmetællere. 
Jes Bodi og Irene Petersen blev valgt. 

 

Ad.  Beretning fra bestyrelsen og evt. afdelinger. 

Formand Claus Schou berettede. 

 

Som traditionen byder, skal vi jo både se lidt tilbage og se lidt frem. 

Vi ville også se på, om det var den rigtige målgruppe som vi gik efter, eller vi havde spredt os for 

meget. Vi kom frem til at det var virksomhederne, vi skulle gå efter som vores primære målgruppe. 

Det er for dem og med dem vi har noget at tilbyde, som ikke ligner noget fra den almindelige 

idrætsforening.  
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Vi skal ikke i direkte konkurrence med den lokale idrætsforening, da den dækker hele familien, 

børn som voksne. 

Det sidste først, tilbage til rødderne, altså firmaerne. Her kom vores forbund os lidt i forkøbet, da 

der i april blev afholdt formandsmøde hvor et af punkterne var de kerneværdier som forbundet og vi 

som lokal forening også skal tænke på i fremtiden. På mødet blev vi fordelt på 19 grupper som 

skulle finde fem bud på kerneværdier.  

De fem værdier blev; Breddeidræt – Motion – Samvær – Livskvalitet – Forandringsparathed.  

Ser vi på Roskilde, passer det vel meget godt med hvad vi tilbyder vores medlemmer, hvor vi 

tilbyder den brede befolkning god motion og samvær med ens kollegaer som deraf giver bedre 

livskvalitet. Forandringsparathed synes jeg vores bestyrelse udstråler samt vores udvalgsformænd / 

kvinder. Altså, ikke noget vi i forvejen ikke gør, vi har bare fået sat ord på det. Det skal blive 

spændende at se hvad der efterfølgende kommer ud af dette. 

 

Kontingent og aktivitetsgebyr. Bestyrelsen havde sidste år lovet, at vi ville se på måden som vi 

opkræver kontingenter og aktivitetsgebyr på.  

Bestyrelsen havde sat sig selv i stævne en weekend i oktober, med det formål at få ændret på vores 

opkrævninger. Vi fik fundet en ny måde, som vi har forelagt afdelings udvalgsformændene og har 

fået fuld opbakning til den nye form.  

Kort fortalt går det ud på at vi fra og med i år kun opkræver et beløb for hver aktivitet per spiller / 

hold. Altså kommer der ikke et giro kort et halvt år efter på grundkontingent, som mange af vore 

klubber ikke forstod.  

Dette kontingent har vi lagt ind i selve aktiviteten og har taget udgangs punkt i tallene fra 2007. 

Hver afdeling har fået af vide hvad der som minimum skal opkræves for aktiviteten i 2008. Vi har 

blandet andet i fodbold og stavgang, praktiseret dette sidste år.  

Selve begrebet grundkontingent forsvinder ikke, dette kontingent er jo et beløb til den fælles kasse, 

det bliver bare en regnskabsmæssig del af aktivitets gebyret, og grundkontingentet skal vedtages på 

generalforsamlingen som altid, også af hensyn til de passive medlemmer som vi også har. 

 

Golf. Som vanen tro, har vi også i 2007 sat noget nyt i gang, nemlig golf, da det også er oppe i 

tiden, og meget nemt kan målrettes virksomhederne, men mere om det under afdelingens beretning. 

 

Livsstilsafdeling. Når man sætter noget nyt i gang har det jo altid en omkostning, men i år valgte vi 

at give vores Livsstilsafdeling en hjælpende håndsrækning.  

Afdelingen var stærkt på tilbagetog og havde bedt om et møde. Vi fik sat en handlingsplan sammen, 

men det skulle gå stærkt hvis ikke vi skulle miste flere medlemmer. Vi fik et samarbejde op og køre 

med Life Club ude i Hyrdehøj hvor vi lejede os ind.  

Af personlige årsager valgte formanden at trække sig og med en ny formand i kun to måneder, 

valgte vi at lukke ned i april. Det sidste tilbageværende medlem af det gamle udvalg, fandt to nye 

unge personer som ville være med, også samtidig som instruktører, så det så lyst ud, da vi endnu 

engang tilmeldte os Sundhedsdagen på Hestetorvet. Vores placering var ikke lige så god som de 

foregående år, sammenholdt med det faktum at der var spejdere overalt, fik vi ikke solgt vores 

budskab, om en bedre livsstil godt nok.  

Vi havde fået lavet en ny aftale med Life Club i sommeren, i håbet om en rimelig tilslutning efter 

Sundhedsdagen, men det viste sig hurtigt efter, at vi ikke fik nok medlemmer som ville det her, og 

valgte så helt at lukke afdelingen ned.  

Jeg synes det er brand ærgerligt, netop nu hvor sundhed er oppe i tiden.   

Omvendt kan vi nok også sige, at den megen fokus som der er kommet på fitness qua den nylige 

satsning fra DGI og DIF, med forenings baserede fitness centre, vil dette produkt, om end det er 

rigtig godt, drukne i mængden.  

Omkostningerne har været til at få øje på, som det også ses af regnskabet, og her kan vi kun sige, at 

vi er parate til at tage nogle chancer / satsninger, men det har en økonomisk konsekvens hver gang 

der skal prøves noget nyt af. 
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European Company Sports Game i Aalborg. Til alle jer som ikke var med i Ålborg, i gik bare 

glip af en fantastik oplevelse. Her var alle sejl sat til for at få en god oplevelse.  Lige fra torsdag 

aften, hvor åbnings ceremonien skulle have været afholdt i parken ved Ålborg hallen, men på grund 

af regn blev flyttet indenfor på under én time, var der god stemning. Over fem tusinde mennesker 

fra det meste af Europa var mødt frem, og fik nogle fantastiske dage. 

Et rigtigt godt bevis på, at firmaidræt er noget som ikke er støvet, men noget som mange folk går op 

i med liv og sjæl. 

 

Badminton.  

Som mange andre steder, er badminton også stagneret her i Roskilde. Det gælder mest for vores 

turnering som igen i år er meget lille i forhold til for bare fem år siden. Trænings tiderne er også lidt 

på tilbagetog, dog ikke lige så kraftigt. Vi fra udvalget vil prøve og se på mulighederne for en anden 

måde som vi kan tilbyde badminton på fremover. Hvis vi havde muligheden for et sted som vi 

kunne betragte som ”vores” havde vi måske nogle muligheder som vi ikke har i dag, her tænkes på 

muligheden for at booke en bane via nettet. 2007 var det sidste år hvor DM stævnerne er delt i hold 

og individuel, en prøve periode på bare to år – så her kan man roligt sige, tilbage til det velkendte 

med kun en weekend. 

 

Bowling.  

Det at bowle er blevet en normal ting at gøre, unge som ældre. Vores afdeling har et godt 

sammenhold til den ældre del af de erhvervsaktive og dem som ikke er på arbejdsmarkedet mere. 

Onsdag formiddag holdet er helt fyldt, endda med venteliste. I denne afdeling kan vi se at koblingen 

mellem dem der stadig går på arbejde og dem som har forladt arbejdsmarkedet går hånd i hånd. 

Der har været afholdt en bymach mod Køge hvor 8 deltagere fra Roskilde deltog, og med det fine 

resultat at de kom hjem med 3 præmier. 

I afdelingen vil man meget gerne kunne tilbyde noget mere, men her mangler man personer som vil 

tage en tørn, med at få en turnering mellem firmaerne op og stå. 

Så skulle der stå en eller to yngre personer der har en god ide, så henvend jer til formanden. 

 

Bridge 

Et spil for hjernen. Der bliver spillet tre gange om ugen i vores lokale på Kildegården med helt 

fyldte borde. Også her er det den ældre del der deltager, men det er absolut ikke kun for ældre, så 

det kunne være interessant hvis der kunne findes 16 til 20 nye yngre spillere og få stablet endnu en 

bridge dag på benene. 

 

Fodbold 

En af vores grundsten i firmaidrætten her i Roskilde. Efter at vi fik to nye unge mænd til at styre 

afdelingen, blev 2007 et helt igennem fantastisk år med 43 tilmeldte hold. Der blev gjort brug af 

den moderne teknik i form af indbydelse sendt ud til firmaerne via e-mail, samt al formidling 

gennem e-mail og vores hjemmeside. Ingen tvivl om at det har været medvirkende til, at så mange 

har villet deltage, det er nemt at tilmelde sig og søge informationer. 

Med den store tilmelding meldte sig et andet ”positivt” problem, nemlig dommere. 

Dommerne som vi brugte året før, kom fra København og er ret dyre, men til gengæld har de været 

engageret og velforberedte.  

 

Dommerne fra Gl. Roskilde dommerforening foretrækkes nu, fordi de er billigst. Der har dog været 

nogle enkelte meget uheldige episoder med manglende arrangement og opmærksomhed fra 

dommere, men alt i alt en meget vellykket sæson. 
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Futsal 

En meget lille turnering afholdt ude i Tjørnegårdshallen, hvor styrkeforholdet var meget forskelligt, 

havde spillerne fordelt sig på forskellige hold, sådan, at de fik nogle gode jævnbyrdige 

træningskampe ud af det. Det, det handler om, er at få spillet så meget Futsal som muligt.  

Igen er dommerne den store tyveknægt, her skal være to på per kamp, så det er ret dyrt at få sat en 

turnering sammen. 

Efter DM i Futsal var blevet afholdt i Århus, havde vi fået den glæde at lægge ”hus” til et møde 

med personer fra alle firmaidræts foreninger i landsdel øst. Et godt møde med mange 

tilkendegivelser på, at Futsal er kommet for at blive, som en del af de tilbud som vi vil give vores 

medlemmer rundt omkring i Danmark.  

Her i Roskilde var vi meget tilfredse med den måde som det er blevet kørt på.  

RFI havde lagt billet ind på selve finale stævnet i februar 2008.  

Hvis vi kunne få hallen, var vi næsten sikre på, at vi kunne få stævnet hertil.  

Men her i Roskilde skal man være ude i særdeles god tid, så det var ikke muligt i denne omgang. 

Ærgerligt, for det kunne have været et godt ”vindue” overfor byen og havde sat Roskilde på 

landkortet når vi taler om Futsal. 

Fra vores stævne deltog et hold som samlet blev nr. tre på landsplan til finalen i Århus. 

 

Golf 

Gerda som har været initiativ tager til at få golf på vores program, har lagt mange timer i dette nye 

tiltag. I maj måned startede vi op med en turnering, der blev spillet på Par-3 banen i Ørsted. 

Arbejdernes Landsbank har været sponsor på denne turnering og har som en naturlig ting været 

navngivet – AL Cup 

Som noget nyt blev aktiviteten startet op med en Intro-aften, der blev afholdt på banen, for på den 

måde at øge interessen for sporten. 

Der var ret god interesse i opstarten, men desværre blev der meddelt afbud ”i sidste øjeblik”, og et 

par firmaer meldte fra, da de lige skulle afslutte deres bowlingspil, samt at den først annoncerede 

spilledag blev flyttet. 

Vi gennemførte en turnering over 8 matchaftener, og på trods af den regnfulde sommer var vi 

heldige med vejret. Dog måtte vi slutte turneringen en våd og mørk torsdag aften. 

 

Petanque 

Der har været spillet på banerne på Rørmosen ved Låddenhøj. 

Få havde valgt at spille dette ædle spil i år, og eftersom udvalget ikke kunne motivere nye kræfter, 

har afdelingen valgt at nedlægge sig selv fra denne sæson. 

Sørgeligt, men positivt på den måde at forstå, at når man erkender at det ikke vil kunne køre med så 

få deltagere, bare at køre videre – også en økonomisk vurdering. 

 

 

Stavgang. 

Vi har mistet en del medlemmer. Onsdagsholdet er således mere end halveret, hvorimod 

tirsdagsholdet ikke er synderligt berørt. Fremmøde procenten er dog stadig stor på holdet. 

Onsdagsholdet har hele året holdt fast i at starte på Kildegården. Op til juleafslutningen 

gennemførte vi en tilfredshedsundersøgelse, i form af et spørgeskema. På baggrund af denne 

undersøgelse besluttede vi at holde vinterpause frem til 1. marts. Men da flere medlemmer allerede 

først i januar syntes at der var alt for længe til, blev det hurtigt besluttet at starte op i slutningen af 

januar. 

Tirsdagsholdet har haft en omfattende tur program.  

Før sommerferien forsøgte vi os med et tur udvalg, som skulle stå for efterårets ture. Turudvalget 

lavede et fint og varieret program. I august var 8 medlemmer fra holdet på vandretur til Irland, hvor 

de blandt andet var med til at modtage vikingeskibet ”Havhingsten”. De har berettet om en 

fantastisk tur, som kan læses i det seneste nummer af vores blad. 

Begge hold deltog også i 2007 i Lady walk og hvor vi hjemtog diplom og pokal. 
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Svømning 

Svømmeholdene kører videre som hidtil. Stort set det samme antal deltagere. Der har været lidt 

nytilgang efter nytår 2007 – flere har reageret på afdelingens opslag på nettet. Desuden er der 

hvervet nye medlemmer gennem foreningens netværk. Efter jul er der på alle holdene det antal 

deltagere, der er nødvendigt for at kunne overholde kommunens belægningskrav samt balancen i 

budgettet.  

Afdelingen har nu fået adgang til selv at opdatere/redigere svømmeafdelingens side på RFI’s 

hjemmeside.  

Der planlægges kontakt til Jyllinge svømmeklub, der har Aqua-spinning på programmet for at 

kunne tilbyde afdelingens medlemmer deltagelse heri. Der er ikke de nødvendige faciliteter i Sct. 

Jørgens badet. 

Der planlægges afholdelse af vand-airobic - i første omgang som et enkeltarrangement.  

 

Tennis 

Her spiller man fortsat i Kildegårdshallen med de aflysninger som ikke kan undgås i denne hal. 

Afdelingen har så småt begyndt at lade medlemmerne booke banetider via vores hjemmeside. Efter 

at spille planerne er blevet lagt er der nogle enkelte tider som står åben, og det er her vores spillere 

kan booke tid.  

Som vanen tro holdes klubmesterskaberne i marts både i Herrer double og mixed double. En mindre 

tilbagegang i afdelingen, men nye tiltag tages i brug for den kommende sæson. 
 
Fremtiden fortalt af Formand Claus Schou. 

Claus Schou glæder sig altid til at se fremad. Det er positivt at se på hvilke muligheder man har i 

stedet for de begrænsninger der måtte være. 

Vi følger op på tidligere års lyst til at sætte noget nyt i gang og i år er det Gokart som vi har af nye 

tilbud fra firmaidrætten.  

Da det ikke er billigt at få stablet en sådan turnering på benene, tog vi kontakt til Københavns 

Firmasport som i forvejen har en løbende turnering kørende ude på Roskilde Racing Center. Vi har 

lavet en aftale om at alle vores hold kører med som deltagere i det Lemans løb som afvikles over 

seks løbs dage.  

Finale stævne i august hvor alle vores firmaer kører om et Roskilde mesterskab. Her er et bevis på 

samarbejde på tværs af andre foreninger / klubber, som er en af måderne at tilbyde nye aktiviteter 

på. 

Igen, se på mulighederne frem for begrænsningerne.  

Når vi taler om samarbejde, så har vi meldt vores forening ind i Erhvervssamarbejdet Sjælland, da 

vi tror på, at det er den vej vi skal påvirke vores målgruppe. 

 

SMS træf 2008 er anden ny ting som vi er med til at få sat i gang. Som afvikles i Roskilde den 31. 

maj og 01. juni.  

Selve ideen fik en lille gruppe personer for ca. 1½ år siden. Gruppen arbejdede på ideen og 

fremlagde den for hele landsdel øst i april sidste år. Alle var enige om at det var tiltrængt med noget 

nyt indenfor stævner. Vi har blandet den almindelige kendte del af et stævne med idrætter som vi 

kender og har koblet nogle nye på, som vi ikke kender i DM regi fra forbundet. Der er lavet en 

hjemmeside hvor jeg vil opfordrer jer til at gå ind på, og se hvilke tilbud vi har til jer. 

www.sms08.dk  

Af ting som skal prøves af, er blandt andet 6 timers maraton-spinning for hold og qianball.  

Intet stævne uden noget socialt samvær, og her tilbyder vi aftenhygge med spisning ude på 

Slagteriskolen hvor et af indslagene vil være Stand-up med Jacob Tingleff. Musikken leveres af 

Twiggy’s Discoworld, samt en masse præmier i løbet af aftenen. Vi her i Roskilde forventer os 

rigtig meget af dette nye tiltag og håber på mange deltagere. Sidste tilmeldingsfrist er den 01. april 

via hjemmesiden  . 

 

http://www.sms08.dk/
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DFIF i bevægelse er en udløber af formandsmødet som før omtalt i april. 

DFIF arbejder i øjeblikket på at udvikle et fælles styringsredskab, som gør, at vi hele tiden kan 

udvikle og forandre os i forhold til de omgivelser, vi er en del af. 

De to centrale emner i ”DFIF i bevægelse” er en ny formålsparagraf, der indebærer en mere snæver 

målgruppe for forbundets aktiviteter samt de såkaldte ”Regionale centre”.  

 

Målgruppe er arbejdspladserne. Fra formandsmødet i april er det blevet påpeget, at man klart 

ønsker at vores målgruppe er arbejdspladserne. Arbejdsgruppen som er blevet nedsat i den 

forbindelse har foreslået følgende nye formålsparagraf:  

” Dansk Firmaidrætsforbund motiverer til firmaidræt og sundhedsfremme gennem dialog med 

firmaidrætsforeninger og arbejdspladser.”  

Med dette nye formål ønsker man at fastslå, at firmaidræt er en samværsform, hvor man gennem 

breddeidræt fremmer fællesskabet og højner sundheden på arbejdspladserne og dermed giver 

livskvalitet for den enkelte. 

  

Ideen med Regionale centre er resulteret i et oplæg på 8 centre fordelt over hele Danmark. Et i 

København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Trekant området, Sjælland og Midt- og Vestjylland. 

Der lægges op til, at der inden 2012 er oprettet otte centre, der har til opgave at være bindeled 

mellem foreningerne, DFIF og arbejdspladserne.  

Der har været afholdt høringsmøder over hele landet frem til januar i år, og det skal blive 

spændende at se hvad der er kommet ud af disse høringer ved formandsmødet til april. En ting er i 

hvert fald sikkert, forbundet og indirekte de lokale foreninger går en spændende tid i møde, og fra 

Roskildes side, falder det meget godt i tråd med hvad vi selv har haft af tanker for vores fremtid. 

 

 

Roskilde Firma- og Familieidræt - en oplagt samarbejdspartner for Roskilde Kommune! 
 2008 bliver et spændende og udfordrende år set i et kommunalt perspektiv. 

Ligesom regeringen vil styrke indsatsen indenfor forebyggelse, opruster kommunerne på dette 

område qua deres nye status som ansvarlige, også for den borger rettede del af forebyggelsen. 

Dermed har det kommunale niveau muligheden for at blive den drivende kraft i en udvikling, der 

sætter en ny og mere ambitiøs standard for et sundere liv. 

Overordnet set er det glædeligt at se, hvorledes kommunerne opruster på forebyggelsesfronten. 

Mange kommuner har tænkt sundhed ind som et gennemgående tema i deres politikker. Dermed er 

forebyggelse blevet et fælles ansvar på tværs af den enkelte kommunens forvaltninger. Og på den 

måde omfatter forebyggelse en bred palet af områder – fra børnehaver, folkeskoler og foreningsliv 

over livsstil, arbejdsliv og social ulighed til miljø og fysisk planlægning. 

Der er ingen tvivl om, at kommunerne står med en omfattende og kompleks udfordring i relation til 

forebyggelse – en udfordring, der gør det oplagt at benytte sig af partnerskaber for at sikre, at 

målene nås. 

 

Tager vi fra Roskilde Firma- og Familieidræts side udgangspunkt i forebyggelsesopgaven i relation 

til arbejdslivet og dermed arbejdspladsen, er det vigtigt, at Roskilde Kommune ikke kun tænker de 

kommunale arbejdspladser ind i forebyggelsesarbejdet, men i stedet breder fokus ud til at omfatte 

alle arbejdspladser. 

I relation til forebyggelsesarbejdet på arbejdspladserne vil Roskilde Firma- og Familieidræt 

sammen med Dansk Firmaidrætsforbund være en oplagt samarbejdspartner. Via ekspertise og 

erfaring med sundhedstjek, sundhedsprofiler og sundhedspolitikker, der skal inspirere og motivere 

de ansatte til at integrere motion i hverdagen, vil Roskilde Kommune få et solidt professionelt 

rygstød i arbejdet med at nå målsætningerne på forebyggelsesområdet. 

 

Sundhedscertificering – et nyt produkt fra firmaidrætten 

De danske arbejdspladser skal være sundere. Derfor er vi i Roskilde Firma- og Familieidræt i 

samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund glade for at kunne præsentere et nyt og banebrydende 
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sundhedstiltag, som giver virksomhederne i Roskilde et godt værktøj til at opgradere sundheden på 

arbejdspladserne. 

Ganske som med arbejdsmiljø vil vi kvalitetsstemple virksomheder, der lever op til fastlagte krav 

med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens indsatsområder: Kost, rygning, alkohol, motion og stress. 

 
Sundheds Certificering skal ses som en håndsrækning til de virksomheder, der arbejder for en 

sundere hverdag. Certificeringen sætter ord og handling på sundhedsfremme på arbejdspladsen og 

ruster virksomhederne til at opbygge en kvalificeret sundhedsindsats. 

Sundheds Certificering er en unik arbejdsmetode, der har til formål at opkvalificere og målrette 

virksomhedernes sundhedsfremmende arbejde. Sundheds Certificeringen henvender sig både til 

private og offentlige virksomheder, uanset størrelse. Metoden tager udgangspunkt i de behov, der 

knytter sig til den enkelte virksomhed og er derfor både et tilbud til virksomheder, der allerede har 

erfaringer på området, og virksomheder for hvem det sundhedsfremmende arbejde er ganske nyt. 

 

Sundhedscertificering bygger på to grundsten. Dels en vejledning foretaget af Dansk 

Firmaidrætsforbunds uddannede sundhedskonsulenter, dels en certificering, som kræver at 

virksomheden kan dokumentere et struktureret, strategisk sundhedsfremmende arbejde samt at 

virksomheden kan dokumentere evaluering af initiativer og aktiviteter med henblik på varige 

forbedringer. 

Alle sundhedscertificerede arbejdspladser har mulighed for at deltage i en årlig konkurrence, hvor 

Dansk Firmaidrætsforbund kårer "Danmarks sundeste arbejdsplads" – og kunne det ikke være 

spændende, hvis denne hæder gik til en arbejdsplads i Roskilde? 

Komponenterne i Sundhedscertificeringen er med til at skabe sunde virksomheder, og alle vinder på 

det. De ansatte får mere velvære og overskud, og virksomhederne kan anvende den sunde profil 

som en del af deres image, når de skal fastholde og tiltrække medarbejdere. 

 Med denne konstellation er der grobund for at skabe nogle motions- og idrætstilbud til de ansatte, 

der dels resulterer i en større bevidsthed hos den enkelte omkring vigtigheden af at motionere, dels 

gør det sjovt og spændende at få rørt sig - til gavn for egen sundhed. 

 

Opfordringen er hermed givet videre til Roskilde Kommune. Vi glæder os til samarbejdet! 

 

Til slut takkede Claus Schou alle i udvalgene for det store frivillige stykke arbejde der lagt igennem 

året der er gået, og håber på lige så stort et engagement i det nye år der kommer. 

Også en stor tak til bestyrelsen som igen har været spændt hårdt for – håber at i bærer over med mig 

– i har været fantastiske at arbejde sammen med. 

 

Spørgsmål til formandens beretning: Der var ingen men det blev oplyst at Qianball er et kinesisk 

spil som er en blanding af badminton og squash. Har bolden i en snor imellem spillerne og skiftes 

til at slå til bolden. 

Golf Der kommer intro til golf i maj måned. 

 

Ad.  5.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Gerda gennemgik hovedpunkterne i regnskabet.  

Gerda gennemgik Udgiftsposterne med vægt på de poster hvor der var underskud og forklaring til 

disse. Her var der tale om Livsstilsklubben som måtte lukkes. Holdgolf som havde store annonce 

udgifter og fodbold som har variable dommerudgifter. 

Gerda havde skrevet mange bemærkninger til regnskabet og gennemgik disse. 

Egenkapital 31. december 2007   129.613,62 kr. 

Spørgsmål til regnskabet.  Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
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Ad.  6.  Indkomne forslag. 

Der var et forslag som blev stillet af bestyrelsen og som drejede sig om vedtægtsændring af § 10.2. 

 

§ 10.2 Tekst inden Generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med 

mindst seks ugers varsel ved meddelelse i bladet ”Roskilde Firma- og Familieidræt” og på 

www.rfi.dk. Indkaldelsen offentliggøres tillige i dagspressen senest éen uge før afholdelse med 

angivelse af dagsorden. 

 

Forslag til ny tekst i § 10.2 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med 

mindst seks ugers varsel ved meddelelse på www.rfi.dk Indkaldelsen offentliggøres tillige i 

dagspressen senest éen uge før afholdelse, med angivelse af dagsorden. 

 

Begrundelse at omkostningerne til trykning af blad og udsendelse til samtlige medlemmer, er en 

meget stor udgift.    

 

Grethe Hansen spørger: Hvorfor ikke fortsætte med at annoncere generalforsamlingen i vores blad. 

Svar af Claus Schou. Vi fortsætter selvfølgelig med at annoncere i bladet så længe vi har det. 

Generalforsamlingen vil blive annonceret i Dagbladet og i Gratisavisen. Bestyrelsen har ikke planer 

om at nedlægge bladet. 

Irene Pedersen supplerer med at fortælle at der er kommet mange blade retur og det drejer sig i 

porto om ca. 1000 kr.  

Sannie Kalkerup supplere med at hun kan se at der kommer færre og færre blade på landsplan. 

 

Ove Stabel foreslår at bladet bliver delt ud i de aktiviteter hvor det kan lade sig gøre. 

Svar Claus Schou. Bladet skal ud til alle medlemmer, også dem som måske ikke lige er aktive mere.  

 

Ove Stabel foreslår. At regnskabet kommer ud til aktiviteterne hvor, så medlemmerne kan 

diskuterer dem. 

Svar Gerda Pedersen. Regnskabet er på hjemmesiden og kan hentes der. 

 

Jane Løvgren Blad redaktør? Supplerede. Bladet nedlægges ikke og så længe hun er i bestyrelsen 

vil hun gerne stå for bladet. 

 

Mads Jensen foreslår at der kun sendes et blad ud pr. husstand i stedet for som nu 4 stk., hvis der er 

4 medlemmer i husstanden.  

Svar af Irene Petersen. Normalt til udsending af blade bliver der trykt labels ud så der kommer en 

pr. husstand. Men når det gælder bladet med indkaldelsen til generalforsamlingen bliver der lavet 

labels til alle medlemmer, da bladet skal ud til alle. 

Irene Petersen fortsætter, at hun efterlyser rettelser af medlemslisterne fra udvalgene, da der er 

kommet 100 blade retur fra sidste udsendelse. 

 

Claus Schou tager ordet. Nej bladet bliver ikke afskaffet nu, men det kan være der kommer nogle 

begrænsninger da 33.000,00 til bladet er en stor post. 

 

Kim Larsen meddeler at i fodboldafdelingen hvor der er flest medlemmer, ryger kuverterne med 

bladene direkte og uåbnet i skraldespanden. Spild af penge. 

 

Grethe Hansen gør opmærksom på at i det nye forslag til § 10.2 står der at indkaldelsen kommer i 

dagspressen éen uge før og mener at det er for sent. Foreslår at ny tekst ændres så medlemmerne 

kan nå at sende forslag til bestyrelsen. 

Svar ved Claus Schou. Ja, rigtig god ide. 

http://www.rfi.dk/
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Endelig forslag til ændring af § 10.2 lyder: 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med 

mindst seks ugers varsel ved meddelelse på www.rfi.dk Indkaldelsen offentliggøres tillige i 

dagspressen senest 4 uger før afholdelse med angivelse af dagsorden. 

 

Ændringen af § 10.2 blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad.  7.  Fastsættelse af Grundkontingentet.  

 

Gerda Pedersen foreslår uændret grundkontingent. Som er 90 kr. for voksne og 50 kr. for børn 

under 16 år. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad.  8.  Valg til bestyrelsen, gældende to år. 

 

Næstformand  Jane Løvgren blev enstemmigt valgt for 2 år. 

Kasserer   Gerda Pedersen blev enstemmigt valgt for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem John Petersen blev enstemmigt valgt for 2 år. 

 

Ad.  9.  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen gældende for 1 år. 

 

Kim Larsen blev enstemmigt valgt for 1 år. 

 

Ad.  10.  Valg af 1 revisor, gældende for 2 år. 

 

Kim Bramming blev enstemmigt valgt for 2 år. 

 

Ad. 11.  Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år. 

 

Irene Petersen blev enstemmigt valgt for 1 år. 

 

Ad.  12.  Eventuelt. 

 

Jubilarer som modtog plakette og vin 

10 år Preben Larsen Tennisudvalget  Var ikke til stede. 

15 år Ole Olesen  Tennisudvalget Var ikke til stede. 

 

25 år  Ove Stabel  Svømmeudvalget  

 

 

Indbudt taler  

Politiker fra Roskilde kommune Peter Madsen fra Kultur Udvalget takker for invitationen. ·

                                              

Peter Madsen har siddet i Roskilde Byrådet i ca. 6 år. Er næstformand i Skole og Børneudvalget. 

Har arbejdet i Kultur Udvalget alle 6 år. Her behandles idræts spørgsmålene som er Peter Madsens 

store interesse. Peter Madsen er også formand for elitesport Roskilde. Er folketingskandidat for 

venstre i Faxe kredsen.  

                                                                                                                                                                                                  

Hvad er det for nogle udfordringer vi står overfor med hensyn til sundhed og motion? 
Roskilde kommune har store sundhedsmæssige udfordringer. Statistikken viser at m.h.t. fysisk 
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inaktivitet som præger vores moderne samfund var der i 2002 14 % af de danske mænd og 12 % af 

de danske kvinder som var fysisk inaktive. Hvert år er der ca. 4.500 dødsfald der kan relateres til 

fysisk inaktivitet, det svarer til 7-8 % af alle dødsfald. Fysisk inaktive dør i gennemsnit 5-6 år 

tidligere end fysisk aktive. Der er hvert år 100.000 hospitalsindlæggelser som kan relateres til fysisk 

inaktivitet. Der er hvert år 3,1 million ekstra fraværsdage fra arbejde som kan relateres til fysisk 

inaktivitet. Der er 1200 tilfælde af førtidspension som kan relateres til fysisk inaktivitet hvert år. 

Der er lige så mange overvægtige, som der er fysisk inaktive i Danmark i år 2000. Det vil sige at 

der døde 1300-1.400 danskere af overvægt, det svarer til 2 % af alle dødsfald. De svært overvægtige 

dør i gennemsnit 2-3 år for tidligt Der er hvert år 55.000 hospitalsindlæggelser som relateres til 

overvægt Det medfører 1,8 million ekstra fraværdsdage, som relateres til overvægt. Der er 1.100 

tilfælde af førtidspention som kan relateres til overvægt. Vi står overfor nogle udfordringer både 

den enkelte som slås med disse problemer, men det gælder også os som samfund. Ved 

kommunalreformen blev ansvaret for sundhedsområdet overført til kommunerne. Det lå tidligere i 

amterne. Som kommune har vi økonomisk interesse, men også menneskelig interesse, i at vi har 

fysisk aktive borgere som ikke er svært overvægtige, da det giver problemer hele vejen rundt. Det er 

nogle af de udfordringer som fører til at Roskilde kommune er i gang med sundhedspolitikker på 

alle mulige måder. Det handler meget om forebyggelse. I Roskilde kommune har vi for nylig 

vedtaget en fin sundhedspolitik, som kan findes på kommunens hjemmeside. Den omhandler f.eks. 

fysisk aktivitet. Målet i Roskilde kommune er at skabe mangfoldige, synlige og nemt tilgængelige 

bevægelses aktiviteter, for alle ude og inde. Dette for at øge antallet af fysisk aktive borgere i 

kommunen. Der skal måles på om de fysisk inaktive falder med 1 % om året. Det er spændende om 

dette kan lykkes og dokumenteres. For at nå disse mål vil kommunen udbygge mulighederne for 

fysisk udfoldelse i byens rum, i parker på pladser o.s.v. Man kan lave vandre ruter, løbe stier og den 

slags. Kommunen vil gerne der kom flere idrætstimer i folkeskolen. Og også gerne noget motion på 

arbejdspladserne. Peter Madsen syntes at Roskilde Firma- og Familieidræt er inde på det helt rigtige 

med sundhed og motion på arbejdspladser, med samarbejde og partnerskab med kommunen. Vi vil 

også have flere og bedre cykelstier, nye eksperimenter, og hvad der ellers kan sættes i gang af 

aktiviteter. Der er åben for mange gode ideer. Der er også andre elementer i sundhedspolitik, men i 

dag har P.M. valgt kun at tale om det som handler om fysisk aktivitet. Denne sundhedspolitik som 

netop er blevet vedtaget med bred enighed. Kommunen er også tæt på at have en idrætspolitik. 

Handler om breddeidræt, eliteidræt, integration og idræt og motion for ældre. Der skal være rammer 

så der kommer mere leg og bevægelse ind i hverdagen for alle i kommunen. Det kan man gøre 

gennem planlægning, bedre mulighed for at lege og bevæge sig i byens parker og grønne områder. 

For breddeidrættens vedkommende håber jeg at RFI også har kontakt til kommunens 

idrætskonsulent Pernille, som startede i Roskilde for ca. 1 år siden, da Kaj Knudsen begyndte at 

trække sig tilbage. Der skal være bedre information om de forskellige tilbud og udbygning af 

spillefladerne. Det er også meningen at for at udbygge foreningerne er det vigtigt at kommunen og 

foreningerne gensidigt kan spille ”bold” med hinanden. For at udvikle foreningerne vil man gerne 

fra kultur og idrætsforvaltningen give mere service og vejledning til foreningslivet og dette skulle 

gerne gå i gang i år. Der skal være en brugerundersøgelse så man kan se hvad det er for ønsker og 

behov. Det er meningen at alle idrætstilbudene skal præsenteres på Roskildes kommunes 

hjemmeside. Der skal laves noget trykt marteriale i form af foldere, pressemeddelelser o.s.v. om 

forskellige idrætstilbud. P. M. mener at hvis politikkerne taler mere med idrætsforeningerne kunne 

der komme flere bud på hvordan man gensidigt kan støtte op om breddeidrætten i Roskilde. P. M. 

tænker her f.eks. på hjælp til lederuddannelse og hjælp til organisering som han mener man godt 

kan forvente af kommunen. Forslag til bevægelse i hverdagen er f.eks. løberuter og legeprægede 

motionsredskaber rundt omkring i byen. Der arbejdes også på talentudvikling hvor ambitionen er at 

Roskilde Kommune skal blive en af de Team Danmark kommuner, som skyder op rundt omkring. 

Team Danmark samarbejder med 7-8 kommuner om året, om forskellige tiltag og indsatser på 

talentudviklingsområdet og der vil Roskilde gerne med så dette arbejdes der på. Til gavn også for 

den brede idræt fordi, det med talenterne, de skal jo komme et sted fra og de kommer fra den brede 

idræt De skal have nogle ledere og organisatoriske rammer at virke under og der er den brede idræt 

også på banen. Team Danmark kommune vil sige at der skal satses på nogle bestemte idrætter og i 
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øvrigt tænke idrætsbørnehaver. Sådan en har vi allerede, den ligger i Svogerslev, men også idræts 

skoler og kombinerede uddannelsestilbud så der er mulighed for at træne målrettet samtidig med at 

gennemføre en uddannelse. Der har været en pengepulje som skulle gå til udviklingsstrategier og 

der har Borgmesteren fundet ud af at han gerne ville støtte håndbold og fodbold. Bordtennis var der 

en bred enighed om at de skulle støtte og det er der så et flertal som er dem som er indgået budgettet 

som står bag ved, det vil sige at de penge som egentlig skulle indgå i den samlede udviklingspuljer, 

altså også bruges til sundhed og til de andre strategier der arbejdes med er brugt for i år. For de 

kommende år skal man udvide budgettet til de her ting hvis der også skal laves andet.  P. M er 

bekymret for den proces der har været Elitesport Roskilde har ikke været inddraget i udvælgelsen af 

de foreninger og selskaber som Roskilde kommune vil støtte efter eliteidrætsloven. P. M. mener 

også at Roskildes idrætsunions Formand Ove Pedersen, som også er gæst ved generalforsamlingen, 

heller ikke har følt sig særlig meget inddraget i den proces. Det håber vi de har lært af og at de 

forskellige processer forløber på en anden måde i fremtiden. Ellers vil der komme den samme kritik 

en gang til.  

            

Idrætsfaciliteter er der et voldsomt pres på alle steder. Der er desværre ikke meget nyt i øje blikket 

herom. Det er klart at der er et behov for at få udbygget omkring Roskildehallerne efter P. M. s 

mening. Der er også behov for at få udbygget Spraglehøj ved Jyllinge Da JGI og de foreninger som 

er der har pladsproblemer. Der er uden tvivl også behov for at udbygge idrætsfaciliteter andre 

steder. Det der er gang i øjeblikket er at man har kædet det sammen med udviklingen af den store 

grund som hedder Unicongrunden, har man for at skaffe penge til udvikling af Roskildehallerne og 

anlæggene ved Rådmandshaven lavet et  lukket økonomisk kredsløb der siger, at når der kommer 

penge ind ved udviklingen af Unicongrunden, solgt grunde eller bygget o.s.v. kan de penge 

kanaliseres til udbygningen af halfaciliteterne. Det er de nogle stykker som syntes, det er lige lovlig 

langsigtet perspektiv at anlægge. Der er faktisk behov for at komme i gang med udbygningen af 

idrætsfaviliteterne hurtigere end det går og lige nu går processen meget langsomt, der er ikke sket 

noget siden november måned. Hvis der ikke sker noget begynder denne debat også at dukke op i 

dagspressen. I Jyllinge området er der masse af mennesker som gerne vil dyrke idræt. Der ejer 

kommunen ikke noget jord hvor der kan bygges idrætsfaceliteter på, derfor er man påbegyndt at 

kikke på et område som hedder Spraglehøj, her er det meningen at der skal ligge kultur og 

idrætsfaceliteter o.s.v. Dette har også et langt perspektiv inden de første baner kan indvies.  P.M. 

kunne godt tænke sig at der kom noget mere skub i dette arbejde, men det er i sidste ende et 

budgetspørgsmål. Der skal være penge til Idrætsanlæg men der skal også være til skoler og 

plejehjem. 

    

Udfordringer Roskilde Kommune står over for. Hvordan kan vi som kommune på sundhed og 

motionsområdet får indtænkt sådan nogle foreninger som Roskilde Firma- og Familieidræt som har 

en masse ekspertise og gode ideer som kan angagere folk bredt og få dem i gang med en masse 

ting? Der skal vi passe på at alt ikke bliver kommunikalaceret vi skal skabe den kontakt og 

fastholde den så vi også får jer på banen. P. M. tror Roskilde Firma- og Familieidræt har meget at 

byde på og det er der uden tvivl også andre der har. Når vi laver idrætspolitikker skal vi huske at der 

skal være en rød tråd som går fra at de små børn skal stimuleres i vuggestuer og børnehaver i 

skolerne skal der tænkes idræt og bevægelse. Der skal være idrætstilbud til større børn efter 

skoletid. Ikke kun i vores klubber, men P.M. ser gerne at idrætsforeningerne blev involveret. 

Dernæst skal det være muligt for dem som gerne vil dygtiggøre sig idræt og træne hårdt og 

målrettet og opnå nogle resultater. Der skal være rammer hvor det er muligt at få opfyldt nogle af 

disse ambitioner både for dem og for os som ny kommune som gerne vil have nogle sportsresultater 

og gode idrætsfolk at identificere os med. Vi skal huske at idrætten også giver meget andet end det 

at vinde. Den giver også en masse gode sociale netværk for den enkelte som vi tit savner i vores 

moderne samfund. Det giver en kontakt mellem mennesker, som man ikke får bedre ret mange 

andre steder. Det giver også en identitet på tværs af kommunen ved idrætten. Vi er jo en ny 

kommune selvom vi hedder Roskilde Kommune ved at vi har fået Ramsø kommune og Gundsø 

kommune med. Jyllinge er den næststørste by med over 10.000 mennesker, i Viby bor der 8.000 
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mennesker. Det gælder om at finde en fælles identitet, som vi alle kan føle os dækket ind af. Dette 

kunne være idrætten som P.M. mener de aller fleste mennesker kan identificere sig med. Idrætten 

giver også noget på de ting som hedder lederuddannelsen. Vi vil gerne have angagerede dygtige 

unge mennesker i vores samfund. Det at være leder af forskellige idrætshold eller 

bestyrelsesmedlem giver en af de bedste lederuddannelser i dagens samfund efter P.M. mening. De 

mennesker som kommer med sådan en baggrund og skal ud og søge job senere, de er langt bedre 

stillede end dem som ikke har været inde i idrætsverdenen. 

 

Peter Madsen var herefter klar til at modtage spørgsmål fra salen. 

 

Spørgsmål fra Mads Jensen: Er der planer om at anlægge en skøjtebane eller en skøjtehal.  

Svar: 1 eller flere skøjtebaner især her i vinterhalvåret ville være godt. Der har været arbejdet på 

planerne men hver gang er det forkastet da man skønnede at driften af sådanne baner er for dyr. De 

sluger en frygtelig masse strøm. Der er plastbaner på vej det er nok noget vi skal kikke på.  

 

Spørgsmål fra Gerda Pedersen: Vi har Darup idrætscenter som ligger meget afsides. Den er 

blevet sådan en sorteper. Det er umulig for folk uden bil at komme derud specielt om aftenen. Var 

det en ide at udbygge det og starte noget offentlig transport derud og noget lys derud sådan at folk 

havde lyst til at tage derud. Der er mange faciliteter derude.   

Svar: P.M. er enig med Gerda i at der er fantastiske faciliteter derude med boldbaner tennishal 

m.m. efter kommunalreformen har kommunerne mulighed for at få den busdrift de vil betale for. 

Det er klart det er et problem for ældre mennesker hvis de ikke har bil, men det kan også være et 

problem for børn Foreninger kan ikke sende børn derud og træne om eftermiddagen, hvis der ikke 

er ordentlig offentlig transport. Så det må være noget som burde prioteres. I vinterhalvåret er der ret 

mørkt på stierne derude.    

 

Spørgsmål fra Claus Schou: Darup er et godt sted og rundt i landet er det ikke alle steder at de 

gode idrætscentre ligger lige midt i centrum. Har man overvejet at bygge en hal ved Darup 

idrætscenter og eventuelt i partnerskab med andre.     

Svar: Det ligger ikke ligefor at bygge en hal ved Darup idrætscenter bla. fordi det er omgivet af 

grusgravning og den grusgravning kommer muligvis til at æde nogen af de arealer som er derude. 

Det er også et problem for Roskilde Festivalen at der bliver gravet grus hele vejen rundt om 

festivalen.  

 

Spørgsmål fra Kim Larsen: Hvor lang tid går der før der bygges en ny svømmehal i Roskilde. 

Svar: Ikke lang og diskussionen starter med hvor den skal ligge i givent fald. Det der kunne gøres 

var at arbejde videre på Roskilde badet og modernisere det. Det var de planer der var på et 

tidspunkt. En ny svømmehal er også en stor investering. P.M. er klar over der er behov for mere 

svømmehal kapacitet. Hvis det besluttes at bygge den hvad P.M. gerne vil være med til hvis de 

finder pengene til den så syntes han også den skal ligge i Roskilde. Der er nogen som siger, der 

ligger jo svømmehaller i forvejen i Roskilde og Jyllinge så den næste skal ligge i Viby. Det er P.M. 

ikke enig i da han mener behovet er størst omkring Roskilde. 

 

Peter Madsen takkede for at han måtte komme. 

 

Spørgsmål fra Kim Larsen. I forhold til sundheds certificering af kommunen og arbejdspladsen, er 

det noget afdelingerne kan have noget ud af. 

Svar af Claus Schou. Når vi taler om sundheds certificering ude på arbejdspladserne så er det noget 

som  MPA (motion på arbejdspladsen) skal stå for, men det skulle jo gerne afstedkomme at vi også 

ser nogle af de mennesker i vores traditionelle aktiviteter. Der kunne også komme nogle nye 

aktiviteter i gang som vi ikke kendte til nu. 
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Konsulent Sannie Kalkerup siger til Roskilde Firma- og Familieidræt. Der sker en masse med nye 

initiativer, det er en fornøjelse og der er stadig fremgang i RFI.  Sannie Kalkerup mener at det er 

fordi der er en god og stabil bestyrelse og gode velkørende afdelinger. Sannie K. takker for det gode 

arbejde. Det gør det heller ikke mindre godt at jeres formand sidder i DFIF´s styrelsen. Det giver en 

god kontakt mellem forening og forbund. 

Sannie Kalkerup takkede for god ro og orden, endda meget god ro og orden. 

 

Claus Schou takkede alle fremmødte fordi de ville komme. Tak til Sannie Kalkerup fordi hun igen 

kom og var med til at afvikle vores generalforsamling. Claus byder herefter deltagerne til mad, som 

serveres på Oktavia. 

 

Referent  

 

Bitten Petersen 

 

 

 

 

Dirigent.    Formand. 

 

 

 

Sannie Kalkerup ·  Claus Schou 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        

         


