
Referat af afdelingsudvalgsmøde Nr. 18 
 

                                   Onsdag den 23. november 2016 kl. 18.00 

 
Mødedeltagere: Claus Schou BS, Mads Jensen BS, John Petersen BS, Hanne Langager BS 

Ove (svømning) Vivi (bowling) Kirsten (bowling) Bent (bowling) Pernille (Zumba) 

 

Fraværende/afbud: Fodbold, Bridge, Mavedans, Birger BS, Bitten (Webmaster) 

                                
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyt fra aktiviteterne 

3. Meddelelser fra bestyrelsen 

4. Rigtige mænd II 

5. Hvad skal vi med AU møderne fremover  

6. Eventuelt 

 

 

Mødeleder:  Claus Schou 

 

Ad 1: Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt 

 

Ad 2: Nyt fra aktiviteterne 

 

Claus rapporterede fra de afdelinger, der ikke var repræsenteret. 

Bridge: Der spilles bridge 2 gange pr uge, med 16 deltagere hver gang 

 

Fælles snak om: åbenhed i afdelingerne, hvordan får vi nye medlemmer, bridge er kommet på 

skoleskemaet i folkeskolen. 

Ingen konklusion 

 

 

 

Badminton: der spilles kun træning 

 

Fælles snak om: folk især de unge vil ikke binde sig til faste aktiviteter for lang tid ad gangen, de 

ønsker et mere fleksibelt tilbud, der er stadig hold der spiller på foreningens baner, uden at være 

medlemmer 

Konklusion: Claus følger op på de ikke betalende spiller i hallen 

 

Fodbold: aktiviteten ligger stille pt, da der kun spilles udendørs. I afdelingen spilles kun oldboys 

fodbold. Afdelingen har afholdt en fin afslutning på sæsonen med deltagelse af 10-12 

hold 

 



Fælles snak om:  Kollegabold banen på RTS. Umiddelbart er det ikke fodboldafdelingen, der 

kommer til at organisere aktiviteter der, men der skal nogen udefra til at gøre det. 

Ove foreslog at tage kontakt til BEC mhp. at få dem til at bruge banen. 

 

Bowling (Vivi): Afdelingen kører godt. Afdelingen har deltaget i en turnering i Glostrup. 

Baneforholdene er ikke så gode, flere klubber holder til derude. Økonomien er den samme i 2017 

som i 2016. Afdelingen holder julearrangement 7. dec. 

 

Fælles snak om: Deltagelse ved Firmaidræt Open. Bluser til spillere ved stævner! 

Konklusion: BS er åben for forespørgslen om trøjer til spillerne. 

 

Svømning (Mads):Samme medlemstal som sidste år. Der er tendens til at børnene holder tidligere 

op på holdet end tidligere. Ingen undervisning på børnehold i år, da der ikke er stemning for det. 

Afdelingen har været udfordret mht. livredder, men der er nu fundet livreddere som selv styrer en 

turnus. Der er blandt svømmerne ikke stemning for fælles aktiviteter som boldspil og vandaerobic, 

de vil helst bare svømme og lege. 

 

Fælles snak om: Markedsføring på Sct. Jørgens skole, kunne beskrivelsen af aktiviteten gøres mere 

præcis og spiselig – her tænkes især overfor ikke firma relaterede brugere. 

 

Zumba (Pernille) Der er nu 2 hold på ca. 25 pers. hver gang. Musikanlægget er blevet stjålet. 

Mavedans (Pernille) Stor forhånd interesse, holdet lukkede for tilmelding, men desværre kom 

mange kun 1. gang. 

 

Fælles snak om: Ny aktivitet: Puls og styrke, som starter i uge 2. 

 

Ove: Hvad med petanque? Det kan også spilles indendørs om vinteren. 

Claus: Det er en oplagt mulighed, vi har haft det før. Dog kun udendørs. 

 

Ad 3: Meddelelser fra bestyrelsen 

 

Vi har haft flere ting i gang her i året. Vi havde vores danse event i marts, afholdt ude på 

Katedralskolen, som blev en meget fin succes. Her afprøvede vi også mavedans, og det har 

afstedkommet at vi fik startet en ny aktivitet op her fra september – dog ikke med den person som 

vi brugte til eventen, men en mere sprudlende person. Det foregår oppe på Kildegården hver 

mandag. 

Piloxing var også en af vores nye aktiviteter i foråret som havde pæn succes. Desværre var det ikke 

muligt at fortsætte i den næste sæson, da instruktøren mente at prisen skulle være noget højre end 

det som vi syntes. 

Der arbejdes også på, at få to nye aktiviteter op og køre her fra starten af næste år. En form for 

gymnastik hold for kvinder med nyfødte (MamaMove). Der bliver også startet et hold op med puls 

og styrke. 

Vi har besluttet at lave en aftale med Ramsø hallen om en reklame i deres hal for hele 2017. Dette 

bliver på deres storskærm, hvor vi har mulighed for at lave den løbende om i løbet af året. 



Ligeledes har vi aftalt at bruge lidt reklame penge på OK tankstationen på Helligkorsvej. Det bliver 

på de info skærme som sidder på standerne – her kører vi en periode på 6 måneder. 

Vores problembarn, kollegabold banen blev først færdig til brug i slutningen af september. Vi skal 

gøre noget ekstra i de næste år, for at vi kan få lidt af de tabte penge hjem igen. Vi mangler en eller 

to personer som vil stå for at afvikle noget på banen – dette leder vi efter! 

Vores flytning af Bike & Run fra Sankt Jørgens skole og ud på Sant Hans var en skuffelse. Vi 

halverede deltager antallet i år, og må for første gang inkasserer et lille underskud. Der kan være 

flere grunde til det, men set fra mit synspunkt, blev der brugt penge på avisannoncer på et forkert 

tidspunkt, som så afstedkom, at vi måtte bruge ekstra penge på den konto – penge som vi ikke 

havde budgetteret med.   

På det seneste regions møde, aftalte vi, at vi ville høre noget mere om floorball. Der blev lavet en 

møde aften, hvor alle de foreninger fra regionen som kunne have lyst til at høre mere, kunne 

komme. Der var mødt 10 foreninger op, og vi aftalte at der skulle laves et prøvestævne den 29. april 

2017 i Valby. Det hører vi nærmere om lige efter nytår. 

E-sport er kommet ind under vingerne i Dansk Firmaidrætsforbund. Der har været afholdt et møde 

hvor mere end 30 personer mødte op ovre i Nyborg. Her i Roskilde er vi så heldige at formanden 

for bredende bor. Der er ligeledes en E-sport forening her i byen som holder til ude på Musicon. Jeg 

og en mulig person har haft møde med dem om mulighederne for at starte en e-sport afdeling op. 

Det er stadig i sin spæde start, men det lyder som vi kan finde en model som kan bruges i vores 

regi.  

 

 

Ad 4 Rigtige mænd II 

 

Den populære TV-udsendelsesrække "Rigtige mænd" følges op af en ny udsendelsesrække i foråret. 

Dansk Firmaidrætsforbund støtter på landsplan, op om disse udsendelser ved at afholde et løb i hver 

kommune d 24. maj for 20-60 hold af 5 mænd som skal konkurrere på, dels en distance med også i 

løsningen af nogle opgaver. 

RFI vil gennemføre et motionsforløb for nogle mænd i tiden op til løbet, dette forløb er tænkt at 

indeholde seancer i relevante aktiviteter i RFI regi, men der skal også etableres samarbejde med 

andre relevante aktiviteter i byen. 

 

 

Ad 5 Hvad skal vi med AU møderne fremover? 

 

Bred enighed om at AU møderne er nødvendige for at sikre sammenhængskraften i foreningen. Det 

er dog ønskværdigt, hvis flere repræsentanter deltager ved mødet. 

Nytårskuren i januar bibeholdes. 

Forslag fra Pernille: AU holdes 1 gang årligt, afdelingerne udarbejder et skriv om status i deres 

afdeling. 

 

Konklusion: Der afholdes 1 AU møde om året. Mødet afholdes i den første hele uge i oktober. 

Indholdet på mødet forbliver som hidtil. 

Meddelelser fra formanden sendes ud til deltagerne på forhånd. 



Forretningsordnen for AU skal tilpasses de nye aftaler 

 

Ad 6 Eventuelt 

 

John orienterede om sundhedsdagen. 

Afdelingerne opfordres til at hverve personer, som er interesseret i at blive skrevet på RFIs liste 

over frivillige hjælpere. Listen administreres af webmaster Bitten. Følgende skal oplyses:         

Navn, adresse, kontaktoplysninger 

 

 

 

Referent:      Hanne Langager 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


