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Roskilde Firma- og Familieidræt 

 

Referat fra 

 

Generalforsamling 2013 

i henhold til vedtægternes § 9.2 

Torsdag den 21. marts 2013 Kl. 17.00  

På Hotel Comwell, Vester Kirkevej 12, 4000 Roskilde 

 

Dagsorden ifølge § 9.3 

1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Beretninger fra bestyrelse og evt. afdelinger. 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

    A) Formand Claus Schou  Modtager genvalg 

    B) Sekretær Bitten Petersen  Modtager ikke genvalg 

        Valg af sekretær   Christina Bildsøe-Møller – villig til valg 

 

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

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

10. Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år 

11. Eventuelt 
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Referat. 

1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.  

Der var mødt 30 stemme berettigede op. 

 2. Valg af dirigent. 

Sannie Kalkerup blev valgt 

 3. Valg af stemmetællere. 

Irene Petersen og Steen Rasmussen blev valgt. 

 4. Beretninger fra bestyrelse og evt. afdelinger. 

For 10. gang aflægger Claus Schou bestyrelsens beretning for året der er gået. Vi har igennem årene 

formået at få lavet rigtig meget om, dog uden at fjerne fokus fra det som det handler om, firmaidræt. 

Derfor har bestyrelsen også arbejdet med at lave et sæt nye vedtægter som mere lever op til hvordan 

tingene faktisk er i dag – det skal vi behandle på dagsorden senere i dag. Året 2012 har været et år 

hvor vi skulle få det til at køre igen, og hvor vi har fokuseret på at tingene var som de plejede. Vi har 

fået udarbejdet nye rutiner og vil løbende lave om på det, så vi kan få endnu mere tid til at udvikle og 

hjælpe nye aktiviteter i gang.  

Seminar. Bestyrelsen var samlet en weekend, sammen med vores konsulent til et seminar omkring 

visioner og kendskab bestyrelsen imellem. Dette var et rigtigt givtigt seminar hvor vi alle blev lidt 

klogere på hinanden og ikke mindst fik sat en hel masse tanker i gang. Mange af de tanker skal vi 

prøve at omdanne til nye aktiviteter og andre måder at gøre tingene på. Noget får vi en prøve på 

allerede i dag, andre ting vil komme i løbet af året og andre igen næste år.  

Af andre ting som året også har budt på, var blandt andet genåbningen af Kildegården, hvor det igen 

blev normale tider. Vi fik ”vores” lokale på de tidspunkter som vi havde behov for, og har ikke haft 

problemer med at få det ønskede. Det eneste man stadig kan undre sig over er, hvorfor er der ikke 

blevet plads til en ny postkasse til vores forening – vi har jo adresse der! 

Firmaidrætskonsulenten. Region Hovedstaden som vi jo også er en del af, har fra start haft de 

fleste timer fra konsulenterne, nemlig 1½ fuldtidsansat. Den heltidsansatte som dækkede 

Storkøbenhavn, blev fyret sidst på året 2011 og Carsten som dækkede Roskilde og Køge på halv tid 

blev fuldtidsansat og skulle så herefter også dække Storkøbenhavn. Vi har i Roskilde ikke kunne 

mærke den store forandring, og den måde som er kørt i 2012 vil blive videreført i 2013. 

Konsulenterne har efter vedtagelsen på repræsentantskabsmødet i efteråret 2011 også fået til opgave 

at tage forbundets ting med rundt, f.eks. Bike & Run. Det nyder vi jo godt af her i Roskilde.  

 

Samarbejdet med sundhedscenteret (Roskilde kommune) omkring etablering af et udendørs 

fitness område ved havnen, var et af de projekter som vi var glade for at være blevet inviteret med til. 

Igennem kommunens idrætsfacilitetspulje havde gruppen (som består af sundhedscenteret, Roskilde 

ældremotion, Roskilde sejlklub, DGI Roskilde, RKI motion, SIR 98 og RFI) søgt puljen, men fik 

afslag over to gange. Derfor er projektet lagt i møl posen indtil videre.  
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Erhvervsskole projektet har også været en del af de ting som vi har sagt ja til at være en del af. 

Projektet går i sin enkelthed ud på at få de unge mennesker på skolerne til at dyrke noget motion på 

en eller anden måde. Det er stadig i et opstarts niveau, men det bliver spændende at se hvad det ender 

med.  

 

Fælles medlemsregistrering blev også en del af de nye tiltag i 2012. 

Den 01. december 2012 trådte det nye indberetnings system i kraft, hvor det er de tre store 

idrætsorganisationer som står bag dette nye Centralt Forenings Register (CFR). Selve systemet er 

kommet godt fra start med de små rettelser der altid er, når noget så stort sættes i gang.   

 

Sundhedsdagen er snart ved at være en lang tradition, som John i år stod for blev afviklet, med et 

pænt stort besøgstal. Vi betragter det fra bestyrelsens side som et vindue til befolkningen i byen om 

at vi er alsidige og har mange muligheder for aktivitet i netop vores forening. 

 

Biblioteket. Vi har også været på udstilling på biblioteket som Bitten stod for. Biblioteket ønskede at 

få samlet en udstilling med foreninger fra Roskilde. Udstillingen varede ca. 1 mdr. og RFI var flot 

repræsenteret med en billede planche og flyer fra samtlige afdelinger. 

 

DM i gokart. Vi har også haft den glæde at være vært ved DM i gokart i september. Det blev 

afviklet super fint med deltagelse af næsten 200 kørere fra det meste af Danmark. Det var en hård 

weekend hvor Birger sad ved roret begge dage – man kan vel godt sige at du var brugt søndag aften. 

 

Fra afdelingssiden har vi direkte kunnet mærke den omkostnings pris som kommunen havde varslet 

på lokale leje, men ikke kunne fortælle før end vinter sæsonen var godt i gang. Vi måtte jo sætte os 

ned og gætte på hvor højt de ville sætte prisen, så da vi præsenterede prisen for at spille tennis, viste 

det sig desværre, at tilslutningen ikke var ret stor og vi deraf valgte at nedlægge den afdeling. Vi har 

hele tiden vidst, at spille tennis kostede mere end at spille badminton, men når lejeprisen for en bane 

time kom derop hvor den er nu, er det svært at hamle op med den ”rigtige” tennis klub og dens 

tilbud. Derfor lukkede tennisafd. i 2012. 

Jeg tror godt folk vil betale for de ting som de dyrker, men der må og skal være en forskel på om 

man dyrker sin idræt i en frivillig idrætsforening eller gør det i et professionelt center. Derfor bliver 

det spændende at se om kommunen vil holde fast i den tilskudspolitik som de siger, når det gælder 

tilskuddet til de klubber som får lokale tilskud. Isoleret set kan vi være ret lige glade, da vi ikke har 

ret mange under 25 år, samt ikke har nogen udgifter til lokaler, men rent moralsk støtter vi ikke 

kommunens linje. 

 

Årsberetning fra afdelingerne:  

Badminton har igennem flere år været i stampe når vi taler om vores løbende turnering. Igen i år er 

det lykkedes at få lavet en lille turnering men det holder hårdt. Det er åbenbart ikke lykkedes at få de 

”unge” til at spille badminton sådan at de også har lyst til at spille nogle kampe mod andre lige 

sindet. Man kan så stille sig det spørgsmål, hvad er det så de vil! Bare vi vidste det! 
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Bowling er også tilbage efter at centeret var lukket i en periode. Der bliver spillet gul kegle 4 – 5 

gange i løbet af sæsonen og afsluttet med et mesterskab. Der er mulighed for at flere kan deltage, så 

det er bare om at kontakte afdelingen. 

Bridge er jo kommet tilbage på Kildegården, dog kun med et hold i denne sæson, da et hold har 

valgt at spille for sig selv. Det vil de selvfølgelig prøve at få lavet om til den nye sæson. 

Fodbolden var en udfordring ved årets begyndelse. Afdelingen stod uden formand og 

Firmaidrætskonsulent Carsten Bo og Claus blev enige om, at invitere en spiller fra hvert af de hold 

som havde deltaget året før til intro aften. Det var en stor succes, ca. 20 personer mødte op og gav 

deres mening til kende. Ret hurtigt fik vi fundet personer som ville stå for det praktiske i hver række 

og dommerne var også på plads. Så manglede bare den sidste ting, nemlig hvem ville være formand? 

Ingen meldte sig! Det handlede jo om at finde nogle personer som ville stå for det praktiske og 

afvikle turneringen. I 2012 blev Turneringen afviklet uden formand, men med 2 personer som stod 

for afviklingen af turneringen. Samme måde vil blive brugt i år. 

Golf kører bare derud af. De har haft en rigtig god turnering i året og har som altid repræsenteret 

vores farver ved DM i golf, denne gang i Holstebro – denne gang med to tredje pladser i henholdsvis 

C – og D rækken. I foråret fik udvalget lavet en velkomstfolder med praktisk info som kan hentes fra 

vores hjemmeside. Et godt stykke værkstøj som altid er rart at kunne trække frem hvis man er i tvivl 

om noget. Spille aftnerne om onsdagen har stor tilslutning, godt ledet af Søren og med flere nye 

former, som for nogle er helt nye! Samværet er en af grundstene i afdelingen, så klub livet efter hver 

turnerings aften byder som regel på lidt godt og spise. Vi satser på at fortsætte i samme stil i 2013 

med fastholdes af det gode samvær på og udenfor banen som fortsat er i højsædet. Et af de nye tiltag 

i året var hulspil, dette fortsættes der med og det vil der blive udviklet på. Lige nu arbejdes der meget 

hårdt på det kommende DM som bliver afholdt her i Roskilde den 25. og 26. maj.  

Svømning. Vi har igen i år 5 svømmehold i gang. Holdene er fordelt på en halv time torsdage og to 

timer fredage. Året har haft et faldende deltagerantal og det kan tilskrives, at nogle af de svømmede 

familier oplyser, at det er svært at få hele familien samlet omkring en aktivitet. Andre familier har 

svømmet flere sæsoner og børnene er blevet for store. De afgående familiesvømmere udtrykker 

tilfredshed med svømmekonceptet og har været glade for at svømme i RFI. En anden og væsentlig 

årsag til medlemsfaldet skyldes udmeldingen i dagspressen om, at Sct. Jørgens badet skulle lukke. 

Det var rigtig dårlig timing ved sæsonstarten. Det betød usikkerhed og forvirring og direkte 

mandefald på motionsholdene. Vores medlemmer har derfor på opfordring gjort en stor indsats for at 

hverve nye medlemmer til holdene, så holdene kan køre optimalt. Det luner at der i ”krisetid” gøres 

en indsats for fællesskabet.    

Vi har haft en svømmeaften, hvor medlemmerne kunne invitere naboer, familier eller kollegaer til 

hyggeligt samvær i svømmehallen. Det var en succes og har efterfølgende også resulteret i nye 

medlemmer.  

Vi har i løbet af sæsonen lavet overlappende svømme tider på familieholdene. Dette giver længere 

tid i bassinet og børn og voksne kan ”pleje” deres relationer på tværs af den faste hold tider. Så dette 

fortsættes med til næste sæson.     
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Angående den planlagte lukning af saunaen pga. besparelser, er der kommet en løsning, hvor 

svømmeklubberne selv kan melde sauna fra eller til. Der skal således nu betales for at benytte 

saunaen. Det betyder en væsentligt højere omkostning for os, men uden sauna falder det 

svømmekoncept som vi har, til jorden. Af den grund er vi glade for den fundne løsning. 

Zumba har stadig folks bevågenhed og vi tilbyder tre gange Zumba om ugen. Om onsdagen har vi 

sat en ny instruktør i gang, Alba – så mon ikke hun også kan tiltrække nye personer. Ellers har 

sæsonen været ret lig som året før, men der bliver hele tiden søgt efter andre tiltag som kan fange 

vores medlemmer. Igen er vi afhængig af, at kommunen vil lade voksne mennesker dyrke motion i 

de sene eftermiddags timer og tidlige aftner. Indtil videre er det blevet løst, det håber vi også på i 

fremtiden. 

 

 

Visionen for 2013 må være: Gør som du plejer og lav det hele om! 

Og hvad mener Claus så lige med det! – Jo, gør vi som vi plejer og ingenting gør, dør foreningen 

meget hurtigt – laver vi det hele om, vil alle medlemmerne forvinde og foreningen vil også dø. Fra 

vores seminar sidste år havde vi sat os nogle mål både for i år og næste år. Dette skal vi så prøve og 

føre ud i livet. Nogle af de ting som vi har sat som mål er blandt andet; Bike & Run, Erhvervsskole 

projektet, Roskilde Festivalen, Kollegabold, jubilæum samt flere interne retningslinjer som skal 

tilrettes mm.      

Det der er kunststykket, er at lave nogle nye tiltag og stadig beholde vores identitet. Det har altid 

været et af mine mål at lave mindst en ny aktivitet om året. Ikke nødvendigvis en aktivitet som vi 

kender som en holdsport – hvor der skal være en løbende turnering/sæson, men også nogle enkelt 

stående begivenheder hen over året.  

Det bedste eksempel er vores Bike & Run stafet som vi skal afholde for 3. gang den næst sidste 

lørdag i september, og igen med Sct. Jørgens skole som start og mål. Vi er ikke i tvivl om at dette 

arrangement er med til at sætte vores forening ind i folks bevidsthed – noget man også forbinder 

firmaidrætten med her i byen. Vi har i år igen været så heldige at vores bank forbindelse Sparekassen 

Sjælland, vil være sponsor på løbet og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Sådan et løb kræver 

mange hjælpere på dagen og det har hele tiden været udfordringen. Men fra i år har vi fået Lions i 

Lejre til at være med som frivillig partner hvor de stiller med nogle hjælpere. Dette er et godt 

eksempel på hvorfor det er nødvendigt at finde partner til at løfte de forskellige opgaver som der 

ligger i et sådan arrangement. Vi skal ikke være bange for at lade andre se hvad vi laver, men lave 

nogle aftaler hvor vi begge får noget positivt ud af samarbejdet. På den måde har vi også fået et 

netværk i en af vores nabo kommuner som vi kan benytte og tiltrække flere hold. Vi satser på over 

60 hold i år. Som noget nyt i år, vil vi bruge biograf reklame for at udbrede kendskabet, så i en 

periode på 30 dage før løbet, vil der køre reklame i vores biograf ca. 8 gange om dagen. 

Erhvervsskole projektet som styres fra Nyborg har gjort at mindst en skole har tilmeldt sig 

projektet. Vi har været i dialog med skolen, men de skal først lige se hvad det er de har tilmeldt sig 
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og vil vende tilbage med nogle ting som vi skal hjælpe dem med. Det er en udfordring det her, det er 

vi godt klar over, men hvis vi ikke er med i det her, risikerer vi at miste en stor gruppe af mennesker 

som vi skal ”leve” af de næste mange år. Er vi ikke selv med til at fortælle de unge at de skal 

foretage sig noget sammen med deres egne klasser og senere sammen med kollegaerne ude på 

arbejdspladserne, bliver det endnu svære at få dem til at dyrke noget motion sammen med andre/os. 

Kollega bold som jeg også fortalte om sidste år, er ikke lagt i mølposen. Vi har haft et lille 

styregruppe møde i februar hvor vi gennemgik konceptet og har for nuværende bedt om at få et møde 

med idrætsafdelingen i kommunen for at fortælle om hvilke muligheder vi ser i det her. Det er vores 

tanke at det skal ligge ude på Musicon området og ud over at være en ny spille form / turnering fra 

vores side af, skal det også være muligt for dem der ellers færdes derude at benytte banen. Skal det 

blive til noget bør der også indgå et partnerskab med en uddannelses institution eller virksomhed i 

området. 

Roskilde2go – et projekt hvor Roskilde kommune er tovholder, er startet op her i marts måned. Dette 

projekt henvender sig til unge mellem 15 og 25 år. Vi syntes det lød som en god idé, og falder jo 

godt i tråd med vores eget projekt Erhvervsskolerne og henvendte os for at finde ud af hvor vi kunne 

bidrage. Vi har taget os af Zumba, og glæder os til at se hvor mange der synes det er en fed aktivitet. 

Gokart. Et nyt tiltag for året der kommer, er gokart. Nogle vil måske sige, det har vi prøvet før, men 

nu prøver vi på en lidt anden måde. Det er lidt paradoksalt at landets største og bedste bane ikke har 

en forening som fast kører her fra byen. Den 14. maj vil der blive afholdt ”Gokartens dag”, hvor det 

er tanken at invitere folk med interesse for gokart fra mange arbejdspladser til en dag hvor de kan få 

en ekstra oplevelse. Denne dag kan deltagerne få lov til at køre i en rigtig racer kart. Vores intention 

er at afdække om der skulle være interesse for at få stablet noget fast på benene og har i den 

forbindelse fået hjælp fra LTFI og deres gokart afdeling. Vi sætter tre løb op som afvikles som 

”Roskilde cuppen” med 2 x 30 min. Holdkørsel med et Le Mans set-up. Et hold består af to kørere.  

På de indre linjer arbejdes der med et sæt nye vedtægter som kommer til afstemning her i dag og 

heraf også en ny forretningsorden. Det vil være det første som vi skal arbejde på, når denne 

generalforsamling er overstået i dag. Indre struktur og velkomst mappe til nye i et udvalg vil også 

være noget af det som skal laves i året der kommer. 

RFI 60 års jubilæum – vi har fødselsdag den 25.03 men afholder en lille reception fredag den 05. 

april på Kildegården i lokale 108 hvor alle selvfølgelig er velkommen. 

Bestyrelsen fik sidste år to nye ind og igen i år kommer der nyt blod til, så alt i alt, har vi i 

bestyrelsen nok at tage os til, det bliver ikke kedeligt! 

En stor tak til alle i udvalgene for det store stykke arbejde der bliver lagt for dagen og tak til en 

bestyrelse som har arbejdet hårdt for, at vi har en forening som vi har i dag. 

Spørgsmål til formandens beretning. 

Per Grim: Fodboldbaner på Musicon? 

Svar fra Claus. Det er kollegabold hvor der kommer en kunstbane med hegn om og net over. Korte 

turneringer. Der arbejdes på hvordan det skal arrangeres /forløbe. 
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Ove stabel: Fortæller der er en boldbane beliggende ved handelsskolen, den bruges ikke til andet end 

at samle affald på. 

Svar fra Claus. Boldbanerne skal ligge på Musicon da det er der samlingspunktet for de unge er og 

der erhvervsskolerne er. 

 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  

Birger fremlagde regnskabet ved at fortælle om nogle særlige forhold. 

Udgifter fra 2011 som først er betalt i 2012 

Baneleje for 2010 og 2011 som først er kommet til betaling i 2012. 

Der er flere debitorer der ikke har indbetalt deres skyldige beløb. Dette vil der blive taget fat på. 

Spørgsmål: Per fra golf. Debitorerne skal hurtigst mulig have besked herom, så RFI kan få sine 

penge.  

Svar: Dette vil Birger tage fat på snarrest. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

6. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen har arbejdet meget med vedtægtsændringer, så de kommer til at være i 

overensstemmelse med virkeligheden. Bestyrelsen har besluttet at ændringerne skulle op til 

afstemning samlet. 

Sannie Kalkerup gennemgik alle punkter i RFI’s vedtægter og forklarede hvad der var ændringer i. 

Der var ingen spørgsmål til vedtægtsændringerne. 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. 

 

 7. Valg til bestyrelsen, gældende for to år. 

A) Til Formand blev Claus Schou enstemmigt valgt      

B) Til Sekretær posten blev Christina Bildsøe-Møller enstemmigt valgt 

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

    Jesper Søgaard 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 

       Claus Langager blev enstemmigt valgt. 
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11. Eventuelt 

Årets modtagere af plaqueter 

og vin eller gavekort. 

 

Afgående formand for tennis afd. Bitten Petersen 

5 år Web master   Bitten Petersen    

10 år Bestyrelsen   Bitten Petersen 

10 år Formand for RFI  Claus Schou 

30 år i Svømmeudvalget                      Ove Stabel 

Årets leder. 

 

For femte gang uddeler vi vores leder pokal. 

 

Som de forgangene år, har vi haft indtil flere gode valg muligheder at vælge imellem, og som 

bestyrelse er det rart at have de valg muligheder. Dengang da vi indstiftede prisen beskrev vi 

mulighederne for hvem der kunne modtage denne pris, altså ikke kun ledere i foreningen, men også 

dem der gør et stort stykke arbejde i en afdeling. 

 

Netop sådan en person skal i år have prisen. Personen har været med i rigtig mange år, mere end 30 

år. Alle kender denne person som en glad, men også meget stille person, som altid er parat til at 

hjælpe. Vedkommende har igennem mange år stået for at samle hold fra sin arbejdsplads, hvor alle 

også der, kender hende. Hun er krumtappen i afdelingen og gør et næsten uerstatteligt arbejde. Hun 

har altid tilrettelagt programmerne, fra dengang hvor mere end 100 hold spillede hver uge, og til nu 

hvor knap så mange spiller. Hun er af den faste overbevisning, at der SKAL være en turnering, så 

hvis ikke tilmeldingerne er tilstrækkelige, ja så ringer hun rundt til folk. Hun har og er synonym med 

badminton i firmaidrætten i Roskilde.  Hun er ikke den som ”råber” op, men har sine meninger, også 

dengang hvor mange deltog i landsstævner/DM – ikke noget med at tilmelde sig i en række hvor man 

ikke hørte hjemme! 

 

Hun har været med siden 1981.. og i dag modtager hun årets lederpokal 2013  

 

Bente Lauridsen som modtager af årets lederpokal. 

 

Erindringskrus til årets leder 2012  

Sidste års modtager af årets leder pokalen Pernille Lützhøft Jensen modtog erindringskruset. 

 

 

Hæderstegn Ove Stabel, Roskilde 

Styrelses medlem Jeannette Thornberg fra Dansk Firmaidrætsforbund var kommet for at overrække 

Ove Stabel Hæderstegnet. Hun sagde: 

 Jeg har i dag den ære, at overrække et af forbundets hædersbevisninger – nemlig hæderstegnet - til 

en leder her i foreningen. 
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Hæderstegnet skal tildeles en leder, som har haft sit virke i Roskilde Firma- og Familieidræt i mere 

end 30 år. 

Personen er stille og beskeden – står ikke forrest, men er en slider, som har sine meninger og gerne 

tager det lange seje træk. Er altid meget hjælpsom – noget som RFI har nydt rigtig godt af i 

svømmeafdelingen, og derfor skal du Ove – hædres i dag. Du har i mange år været formand for 

svømmeafdelingen, og i dag sidder du i dens bestyrelse, hvor du stadig yder en stor indsats. Du tager 

gerne tjansen ved bassinkanten med afkrydsninger, og holder den personlige kontakt ved lige – 

specielt med de ”gamle svømmere”.  

 

Det er ikke kun RFI, som har haft stor glæde af dig. Du har været formand for det lokale vandværk, 

mangeårig formand i lærernes fagforening på teknisk skole og revisor i tirsdagstræf. Derudover er du 

med i frivilligt arbejde i havnens venner og med i Grønlands venskabsforening. Ved siden af er der 

også tid til lige at sejle rundt i din lille motorbåd, gå til gymnastik, svømning og volleyball og cykle 

rundt i byen. Jeg blev nærmest forpustet, da jeg fik at vide, hvor aktiv du egentlig er og tænker blot 

på, om døgnet mon har nok timer til dig. 

Der er ingen tvivl om, at du har gjort dig fortjent til Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn, og det 

er derfor en stor glæde for mig, at kunne overrække dig denne hæder her i dag. 

 

Indlægsholder: 

Formand for Kultur og fritidsudvalget i Roskilde Birgit Pedersen 

Birgit Pedersen gik på talerstolen allerede inden generalforsamlingen, da hun skulle til et møde på Rådhuset. 

Ønsker RFI tillykke med 60 års jubilæum den 5. april 2013. Birgit har altid været glad for det koncept der 

bliver ført i Roskilde Firma og Familieidræt her i Roskilde. Koncept der henvender sig til arbejdspladser men 

også til familier. Det at man indretter sig efter hvem der har lyst til at være med. Birgit er af og til inde på 

RFI’s hjemmesiden og hun kan se at der er fin aktivitet. 

Sct. Jørgens badet som Birgit også kan se RFI gør brug af. Birgit Pedersen er lige nu i gang med at undersøge 

hvad udfordringen er angående Sct. Jørgens badet. Teknikerne oplyser at rørene er dårlige og vil koste 8-10 

millioner at restaurere. På spørgsmålet om hvor længe det kan holde siger de et par år. Det er Birgit Pedersens 

store håb at Sct. Jørgens badet kan være i brug, indtil den nye svømmehal står klar. Birgit formoder at den nye 

kommer til at ligge ude på Musicon her i Roskilde, men vil ikke love noget endnu. 

Birgit er meget opmærksom på at vi skal sikrer her i kommunen at der er idræts muligheder for alle, uanset 

om man er ung eller gammel. Håber at RFI også vil bruge den nye svømmehal når den står klar.   

Birgit kan ikke lade være med at tale om svømmehallen som skal bygges et sted i Roskilde. Der er stor 

diskussion om alt angående svømmehal og bassin str. m.m. Der er mange ting der skal tages i betragtning når 

der skal bygges så stort et anlæg. Kommunen har 75 millioner kr. Der er anlægsudgifter for 75 millioner kr. 

Samtidig skal vi sikre os at driften kommer til at hænge sammen. Det nytter ikke at vi bygger et kæmpe anlæg 

som på Bellahøj og derefter ikke har penge til drift og noget andet. Beliggenheden er også blevet diskuteret 

meget. Der er nedsat et dialog forum med rigtig mange gode parter. Vi skal høre rigtig mange meninger i 

denne sag, patientforeningerne, hjerteforeningen, gigtforeningen, bruger råd osv. 

Birgit Pedersen er meget glad for at vores aktiviteter går på familier og erhverv. Ser RFI’s overskrifter som er, 

kom og vær med, kom og lær, kom og leg, kom og vær sammen. Håber at RFI vil få rigtig god vind i sejlene 

de næste 60 år. 
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Claus kan altid henvende sig til Birgit Pedersen hvis der er noget han vil tale om, så er hun klar til det. 

Vi havde nogle planer for nogle år siden angående lokale ved kildegården. Hvis det ikke er slået helt ud af 

Claus’ hoved, kan vi tale om det igen. Der var mange gode projekter. Nogen kan lade sig gøre og andre ikke. 

Jeg er altid parat til en snak med jer. 

 

Næstformand i Roskilde Idræts Union (RIU) Carsten Nielsen 

Carsten Nielsen er glad for at få lejlighed til at deltage i RFI’s Generalforsamling og har forinden sat sig ind i 

hvilken forening han skulle til generalforsamling i! RIU har 79 idrætsforeninger hvor firmaidrætten er en del 

af medlemskabet. Det er dejligt at se Claus, han er altid klar til en debat, næsten uanset hvad der skal tales om.  

Carsten Nielsen har været inde på RFI’s hjemmeside og synes der en fantastisk aktivitet. Hvis hjemmesiden 

bare fortæller halvdelen af de aktiviteter der er til dagligt er det en dejlig sund forening.  

Claus ønskes tillykke med formandsvalget.  

Carsten Nielsen vil også ønske RFI tillykke med de 60 år, her om nogle dage. Det er en dejlig sund forening 

med nye ting på vej.  

I RIU skal vi også finde nye veje. Vi var så uheldige at miste nogle bestyrelses medlemmer i 2012, så vi var 

nede på 6 medlemmer og vi skal være 9 i bestyrelsen. Der er kommet nye bestyrelsesmedlemmer ind.  

Jeg er ked af at høre at tennis afd. måtte lukke, men sådan går det engang imellem. 

Det er godt at høre om det som er sundt og det der. Fodbold er stadig med det er godt at høre for en gammel 

fodbold mand. Har været bane fordelings mand i RIU i mange år og dermed haft kontakt til firmaidrætten. 

Har hørt lidt om Kollegabold på Musicon. Carsten Nielsen er til dagligt ansat i DGI som nu hedder DGI midt 

og vest sjælland, efter at DGI i Roskilde og Vestsjælland nu er slået sammen. Vi har store planer om at lægge 

DGI’s hovedsæde ude på Musicon. Så det vil være en fornøjelse at få en masse nye aktiviteter derude evt. 

sammen med en ny svømmehal, men Birgit Pedersen vil ikke rigtig fortælle hvor den skal ligge. Det venter vi 

alle sammen meget spændt på. 

Det glæder Carsten Nielsen at høre, at Birgit Pedersen lovede at Sct. Jørgens badet ikke lukker før den nye 

svømmehal er bygget. Lad os håbe det holder.  

 

Filialdirektør for Sparekassen Sjælland. Allan Markussen  

Takker for at han måtte komme.  

Sparekassen sjælland er det ældste pengeinstitut og er fra 1825 Har 26 filialer på sjælland.  

Er det det 10 største pengeinstitut i Danmark. Har 410 medarbejdere. 

Sparekassen Sjælland er et solidt pengeinstitut og er fuld service pengeinstitut. 

Der skal være direkte kontakt til rådgiverne på tlf. og mail. Nærhed til kunderne. 

Ud til samarbejdspartnere og kunder. 

Alle har en bank. Sparekassen Sjælland, gør det anderledes. 

Vil bidrage til at Sjælland vil blive et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed 

Vil sætte samfundsansvar og kundernes økonomitryghed højere end størrelsen af vores overskud. 
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Er stolte over den måde, som de behandler kunderne på og den rådgivning de yder. 

Det er sparekassens strategi og samfundsansvar at deltage aktivt i den igangværende oprydning i sektoren. 

Lidt mere menneske – lidt mindre finansmand 

Solvens og samfundsansvar 

Ingen bør gå forgæves 

Sjælland i fokus 

Ingen garanter – ingen sparekasse 

Nej til spekulative forretninger 

Indlån skal finansiere udlån. 

En fleksibel Organisation. 

 

Referent Sekretær Bitten Petersen. 

 

 

____________________  ____________________ 

Formand Claus Schou                           Dirigent  Sannie Kalkerup 

 

 

 

 

 

 


