
Referat af                                                      

Udvalgsmøde nr. 17 

 

Mandag den 7. april 2014 kl. 18.00  

på Kildegården i lokale 107. 

 

Mødedeltagere: Claus Schou, Mads Jensen, John Petersen, Birger Jensen, Christina Bildsøe 

Møller, Svømning (Ove Stabel), Bowling (Kirsten Andersen og Gert Brix Hansen), Golf (Per Grim) 

Fraværende/afbud: Fodbold, Bridge, Web, Zumba. 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af AU referat nr. 16 

3. Meddelelser fra formanden  

4. Seneste nyt fra bestyrelsen 

5. Nyt fra udvalgene  

6. Eventuelt. 

 

Mødeleder: Claus Schou 

Referent: Christina Bildsøe Møller 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt, med bemærkning om: 

- at mødet afholdes i april og ikke maj som anført i indkaldelsen 

- under evt. ønskes stillingtagen til dato for næste møde 

Ad. 2. Godkendelse af AU referat nr. 16 

Referat nr. 16 blev godkendt. 

 

 



Ad. 3. Meddelelser fra formanden. 

Årlig idrætsfest 

Det var skønt at se, at vi var mere synlige til årets idrætsfest, bl.a. med banner på scenen, men 

naturligvis også med præmieoverrækkelse til foreningens to guldmedaljevindere. 

Nye arrangementer/aktiviteter 

Såfremt nye aktiviteter ønskes, må medlemmerne på banen; det er nødvendigt med en tovholder. 

Forbundets kåring af Årets Leder 

Næstformanden i Firmaidræt Køge (FIK), Finn Nielsen, er kåret som Årets leder i Dansk 

Firmaidrætsforbund. Han har i år 50 års jubilæum som frivillig leder, de sidste tre år som 

næstformand i FIK. 

Forbundets kåring af Årets Forening 

Det var med stolthed i stemmen og med stor glæde, at Claus kunne fortælle os, at vi – ud af 83 

foreninger – var blevet kåret til Årets Forening 2014, bl.a. for et bredt og varieret aktivitetsprogram, 

evne til at indgå i konstruktivt kommunalt samarbejde og foreningens proaktive tilgang til 

forbundets projekt "Sund erhvervsskole" og endelig en medlemsfremgang på mere end 5 %. Udover 

en vandreskulptur får Årets Forening et evigt minde i form af en kalligrafi udført af kunstneren 

YAN, og et gavekort på kr. 10.500,- til en aktivitetsdag i foreningen. Nu skal vi blot finde en dato 

og en aktivitet.  

 

Møde i Region Hovedstaden 
 

Vi var værter i Roskilde Hallerne. To ting blev drøftet:  

 Facebook: der var afholdt en konkurrence om, hvilken forening der havde fået flest ”likes”, 

hvilket var Region Hovedstaden. 

Dette emne medførte, at manglende tilslutning til vores Fodbold Udvalg, fik Birger til at 

poste fodbold flyveren på vores Facebook side – resultat: 18.000 personer har været inde og 

se flyveren! Flyer for Golf Udvalget blev lagt på Facebook lørdag og den efterfølgende 

mandag havde 4.600 personer været inde og se flyveren!  

Det koster kun DKK 400 at ”booste” en interessegruppe (contra Dagbladet/Onsdagsavisen, 

som koster DKK 3.000), så det er billig reklame, hvor vi kan måle, hvor mange personer, 

der aktivt vælger at kigge på vores flyer. Vigtigt er dog, at vores Facebook side holdes 

levende, så vi kan fastholde dem der ønsker at følge siden. Vi skal have en tovholder fra 

hver afdeling, som kan sikre, at der bliver lagt billeder/resultater/nyheder m.v. op. Og så 

skal vi have ændret på vores søgeord, da ”Roskilde Firma- og Familieidræt” ikke 

umiddelbart gav det ønskede resultat – formentligt pga. bindestregen efter ordet ”Firma”. 

Birger kigger på dette.   

 Betaling på hjemmeside: Den nuværende leverandør af hjemmeside bliver skiftet ud, hvilket 

bl.a. medfører at der kommer et nyt betalingsmodul. Oprettelsesgebyr ca. DKK 6.000 og 

årligt gebyr ca. DKK 2.800.  

 



Endelig opfordrede Claus til, at man gik ind på forbundets hjemmeside og satte ”flueben” ved de 

forskellige referater, som man ønskede at modtage.  

 

Ad. 4. Seneste nyt fra bestyrelsen. 

Sundhedsdag    

Afholdes i slutningen af august. Der skal bruges flyvers – så alle afdelinger skal sørge for at få disse 

lavet. Vi skal betale DKK 7.000 for at få en person fra Forbundet til at stille op på dagen, hvilket vi 

ikke mener står mål med udbyttet. Vi har derfor valgt kun at dele flyvers ud – kombineret med en 

foto konkurrence med link til vores Facebook side – ”Dagens Sundeste”, hvor den person, der 

uploader ”Dagens sundeste” billede på vores Facebook side, vinder et startnummer til et hold til 

årets Bike & Run løb i september. 

Bike and Run 

Årets Bike & Run event afholdes den 20. september. Meld gerne tilbage til Claus, hvis man ønsker 

at give en hånd med. Vi diskuterede om vi kunne låne Sct. Jørgens Badet til formålet, men 

konkluderede at den formentlig var optaget, da svømme sæsonen var startet på dette tidspunkt. 

Mads undersøger.  

Økonomi 

Birger oplyste, at han stadig inddriver gæld, men at flere nu har betalt. 

Feedback/forslag til næste Generalforsamling 

Der var enighed om, at både mad og lokaler havde været helt fint i Roskildehallerne, så dette kunne 

fint bruges næste år. 

Firma Idræt Åben 2014: afholdes i Ålborg. Igen i år giver foreningen tilskud til kørsel og 

tilmeldingen, hvis nogen ønsker at deltage. Dette års arrangement kommer til at foregå i hjertet af 

Ålborg; på Nordkraft.  

 

Ad 5 Udvalgene 

Badminton: Det havde ikke været nogen turnering i 2013/2014, da der ikke havde været nok til at 

stille op. Claus efterlyser nye tanker, nye kræfter, nye medlemmer. Det blev foreslået, om vi skulle 

tænke mere i ”events” fremfor de traditionelle turneringer, som der åbenbart ikke var tilslutning til. 

Bridge: Arne havde informeret Claus om, at fra næste sæson ville der være to bridge aftner, fremfor 

kun én, da den gamle ”udbryder gruppe” vendte tilbage, nu hvor de igen havde et lokale til rådighed 

på Kildegården. 



Bowling: Har nu 30 medlemmer, og tror ikke meget på medlemsfremgang. Nuværende udvalg 

kører fint – dog med lidt brok over prisen DKK 1.260 for en sæson (ca. DKK 30 per bane/medlem, 

hvilket er under den almindelige takst i bowlingcenteret).  

Golf: Har nu brugt et par år med at få lavet et regelsæt, som nu fungerer. De afholder løbende 

turneringer med forskelige spil (individuelt eller hold) og har i år valgt at besøge en ny klub. 

Samarbejdet med Golfklubben fungerer rigtig godt – klubben udviser stor fleksibilitet. Sæsonen 

starter 10. april, og slutter igen 25. september med et årsmøde. Der spilles på 9’er banen, men 

Golfklubben har indvilliget i, at de også må gå en runde på 18 huls banen, også selvom ikke alle 

medlemmer har betalt for at spille på denne bane.  

FSKBH står for Firma Idræt Åben 2015, men mangler nogen til at stå for golf, og har i den 

forbindelse spurgt, om RFF vil stå for det – hvilket Per gerne vil! Birger vil gerne fotografere. Per 

pointere, at det nu er sværere at lokke folk med til DM, nu det har ændret navn til Idræt Åben.    

Svømning: Der er 85 %’s fremmøde på torsdags holdene og 70 % fremmøde på fredagsholdene. 

Medlemstallet er desværre fortsat faldende, med i alt 5 hold og 89 medlemmer i dag. Der er ”person 

betjening” så hvert år bliver de fremmødte medlemmer spurgt, om de ønsker at deltage næste år. Da 

Roskilde Kommune har annulleret det sauna gebyr som vi først var pålagt, kan vi undgå en større 

stigning næste år. Sct. Jørgens Badet skal gennemgå en mindre renovering den kommende sommer 

og en stører renovering næste år. Vi håber ikke det får nogen konsekvenser for vores badetider.  

Fodbold: Claus oplyste at Old Boys fortsætter. Uvist med Senior.  

Zumba: Claus oplyste at Pernille nu er i gang med 8. omgang. 2/3 var nye sidste gang. Denne gang 

er det kun ½ som er nye. Der bliver måske kun til én zumba dag, næste år.  

 

Eventuelt:   

Medlemstal: Vi har haft en flot fremgang i medlemstallet og er nu på 2617 medlemmer i alt. 

Fremgangen skyldes i høj grad erhvervsskolerne. Forbundet er steget fra 353.000 til 391.000 – en 

fremgang på hele 10 % - hvilket er rigtig flot sammenlignet med DGI, så kun har haft en fremgang 

på 1 %. 

Leder rekruttering: Vi har takket ja til denne foreningsudvikling. Alle i udvalgene bliver inviteret 

med til dagen, hvor vi skal vælge, hvilken vej RFF skal gå. 

Aktivitetsdag: Vi skal have fastsat en dato for vores aktivitetsdag til efteråret. Claus undersøger, 

hvad Forbundet kan tilbyde os for vores præmiepenge. 

     

 


