Referat
Afdelingsudvalgsmøde Nr. 11
Mandag den 07. juni 2010 på Kildegården.
Mødedeltagere: Kirsten Olsen, Kim Larsen, Mads Jensen, Claus
Schou, Jane Løvgren, Gerda Pedersen, Bitten Petersen og John
Petersen.
Afbud fra: Arne Hansen, Birgitte Herløv, Morten Kragh.
Gæst: Carsten Bo Petersen.
Mødeleder: Claus Schou.
Referent: Bitten Petersen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. FirmaIdrætsKonsulent – hvordan bruger vi hinanden bedst.
3. Godkendelse af AU referat nr. 10.
4. Meddelelser fra formanden.
5. Nyt fra alle afdelingerne.
6. Foreningsudvikling – afslutning/dato.
7. Regionen.
8. Sundhedsdagen.
9. Lejre kommune.
10. Børneattest.
11. Eventuelt.
Ad.1 Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2 FirmaIdrætsKonsulent – hvordan bruger vi hinanden bedst.
½ år er gået og 400 virksomheder er besøgt.
Der blev overvejet om vi skulle udvælge nogle store firmaer og lægge stor vægt på dem.
Hvem skulle Carsten så besøge Der blev foreslået Rockwool, BEC og Roskilde Kommune. Carsten vil
gerne at AU og BS vil være med at bestemme dette.
Forslag at der kunne laves nogle Branche turneringer.
Vi talte længe om hvad og hvordan vi kunne sættes noget i gang. Hvad der er oppe i tiden. På hvilken
måde de unge helst vil dyrke aktiviteter.
Af nye tiltag blev der overvejet mange muligheder.
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Det blev besluttet at Gerda og Bitten arbejder på at få sat Sumba i gang. Først skal vi have en til at
undervise. Derefter hvor det kan holdes. Festsal eller gymnastiksal. Betaling for 12 uger?
Bike & Run er en maraton distance som er delt op i 5 dele. 2 dele bliver cyklet og 3 dele bliver løbet af
5 personer. Hvis vi skal stå for sådanne arrangementer skal vi finde personer som er meget interesseret
i at stå for lige netop sådan et arrangement.
Sparekassen Sjælland ønsker at sponsorere et arrangement.
Ad. 3 Godkendelse af AU referat nr. 10.
Referatet blev godkendt.
Ad. 4 Meddelelser fra formanden.
RFI er meldt ud af Erhvervs samarbejdet sjælland.
RFI er meldt ind i Roskilde idræts union.
DGI har nævnt Firmaidrætten i en artikel Vi skal være opmærksom på udviklingen indenfor DGI.
Roskilde Kommune havde planer om at inddrage ”vores” lokale på Kildegården, på de tider vi ikke
havde aktiviteter der. Det vil sige at vi så skulle booke tider til mødeaktivitet og lignende. Vi har altid
lånt det ud hvis nogen ønskede det. Aftalen er lige nu at vi har vores lokale og låner det ud som hidtil.
Det er et stort problem at vi ikke kan få tilbagemelding fra Roskilde kommune om hvilke hal tider RFI
har rådighed over til kommende sæson.
Roskilde hallerne skal udbygges. Der skal bygges en hal mere og mødelokaler.
Kildegården skal bestå.
Ad. 5 Nyt fra alle afdelingerne.
Badminton: FirmaIdrætsKonsulenten skal bruge 100 foldere.
Udvalget leder efter nogen til at gå ind i udvalget.
Der mangler medlemmer som ønsker at spille med i turneringen. Der var kun 9 hold i denne sæson. Der
er ca. 225 som spiller med på træningshold.
Overvejer om der skal arrangeres enkeltstævner.
Bowling: Der er ledige pladser.
Formand for bowling afd. ønsker at trække sig inden kommende sæson. Leder efter en afløser.
Nuværende hold som er pensionister fortsætter på nuværende pris.
Der er ikke mange som ønsker at spille med i turneringer/stævner.
Hvis der skal laves andre hold f.eks. om aftenen er prisen meget høj.
Der kunne laves en firma turnering, men det er svært at skaffe tovholdere og nuværende bowling afd.
har ikke ressourcer til det.
Bridge: Starter sæsonen i oktober.
Der spilles fortsat mandag eftermiddag og torsdag aften.
Der er plads til flere hold.
Der skal laves flyers. Jane vil orientere Arne om dette.
Fodbold: Der er 25 hold med i turneringen. Målet er at der er 34 hold til næste sæson.
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Der er nu 5 dommere.
Der spilles tirsdag og onsdag aften. Der kan godt komme et par hold mere med i A puljen.
FirmaIdrætsKonsulenten vil tage ud til spillerne for at vurdere om der er grundlag for at arrangere et
indendørsstævne til vinter.
Futsal: 3 Stævner er foreslået, fordelt over vinteren således. November, januar og februar.
Claus vil booke haltider.
Der var en snak om det skulle være Futsal eller fodbold stævner. Afgøres senere.
Gokart: Det lykkedes ikke at få startet et LeMans-løb, selvom forarbejdet var gjort godt.
FirmaIdrætsKonsulenten supplerede sine firmabesøg med at sende info om løbene pr E mail ud til alle
hans kontakter. Det blev forsøgt at samarbejde med en anden klub, som havde hold på venteliste og
som kører på samme bane men uden held.
Nu prøver vi med 2 stævner i september 2010.
Golf: Er startet på den nye sæson.
Stavgang: Webmaster mangler deres flyer. Vil blive tilsendt af Gerda.
Svømning: FirmaIdrætsKonsulenten skal have afdelingens flyer med ud til firmaerne.
Der er kommet 12 nye børnefamilier efter flyers er blevet delt ud.
Tennis: FirmaIdrætsKonsulenten skal have afdelingens flyer med ud til firmaerne.
Ad. 6 Foreningsudvikling – afslutning/dato. Se punkt 2.
Mangler leder rekruttering. Mange gode forslag bliver skrinlagt grundet manglende interesserede
personer til at varetage opgaven.
Betalings modul på hjemmesiden, så der betales ved indmeldelse. Dette ønske er fortsat meget højt.
Ad. 7 Regionen.
Vi skal trække på hinandens ressourcer hvis det er muligt.
Ad. 8 Sundhedsdagen.
Sundhedsdagen afvikles lørdag den 28. august 2010 på Hestetorvet.
Gerda står for RFI’s andel. Ønsker at hjælpere melder sig.
Der kommer Instruktør Rikke Line til at regne den biologiske alder og andet.
Hoppeborg er bestilt.
Ad. 9 Lejre kommuneOverføres til næste BS møde.
Ad. 10 Børneattest.
De børn som deltager i RFI’s aktiviteter såsom svømning, kommer sammen med og er hele tiden
sammen med deres forældre eller dennes stedfortræder. Børn kan ikke deltage i RFI’s aktiviteter alene.
De skal altid deltage i aktiviteten med en de kender og som har ansvaret for dem.
Ad. 11 Eventuelt.
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