Referat af

Udvalgsmøde nr. 16

Mandag den 13. maj 2013 kl. 18.00
på Kildegården i lokale 103.

Mødedeltagere: Mads Jensen, Claus Schou, John Petersen, Christina Bildsøe-Møller, Bridge (Arne
Hansen), Svømning (Ove Stabel).
Fraværende/afbud: Birger Jensen, Badminton, Fodbold, Golf, Web, Zumba.
Fraværende uden afbud: Bowling.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af AU referat nr. 15
Meddelelser fra formanden
Seneste nyt fra bestyrelsen
Nyt fra udvalgene
Eventuelt.

Mødeleder: Claus Schou
Referent: Christina Bildsøe Møller

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt, med bemærkning om at mødet afholdes i maj og ikke som i indkaldelsen anført i
november.

Ad. 2. Godkendelse af AU referat nr. 15
Referat nr. 15 blev godkendt.
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Ad. 3. Meddelelser fra formanden.
Først og fremmest skal vi sige velkommen til vores nye sekretær Christina Bildsøe Møller.
Nytårs kur:
Vi prøvede som noget nyt i år, at flytte vores fælles jule komsammen til efter nytår og med et så fint
fremmøde at vi herefter laver det som en fast tradition at vi har en ”nytårs kur” i januar.
Årlig idrætsfest:
Bestyrelsen har været til den årlige idrætsfest som bliver afholdt hvert år for alle de som har vundet
medaljer hjem til Roskilde. Vi havde ikke nogen på listen fra vores udvalg, men i den her
sammenhæng gælder det nok også mere om at vi gør os synlige overfor resten af idrætsklubberne i
kommunen. Det er RIU som står for dette arrangement, og det gør de ganske flot. At være sammen
med andre idrætsfolk er positivt, forstået på den måde, at vi får nogle muligheder for at lære andre
at kende og omvendt. I marts var jeg til repræsentantskabsmøde i RIU, og fik efterfølgende en
henvendelse fra bryde klubben, at de gerne ville hjælpe os hvis vi stod og skulle bruge nogle
lokaler. Det varmer når nogle andre klubber tænker på os!
Region Hovedstaden:
Her har vi fundet ”melodien” og har fået flere ting sat i system. Vi har fin gavn af vores konsulent
Carsten Bo, som stadig har os som en del af hans opgave.
Kollegabold:
I februar holdt Birger, Mads og Claus et møde med to fra I&M samt vores foreningskonsulent. Vi
drøftede mulighederne for at få konceptet til Roskilde. Der er flere ting som skal ”falde” på plads
først inden vi kan komme videre. Der er to ting som skal findes; det er anden partner som vil være
med, samt at vi kan finde nogle personer som vil påtage sig opgaven at få en turnering til at fungere.
Gokart:
Carsten Spareholt, I&M ansvarlig samt gokart formand i Lyngby, konsulent Lasse Poder og Claus
har holdt møde omkring at få gokart op og køre her i Roskilde igen. Banen har inviteret
foreningerne i området til at medvirke til en ”gokartens dag” den 14. maj.
Efterfølgende har vi arrangeret tre løb som vi via vores hjemmeside har lavet som et to mand ”LeMans løb”. Vi håber at vi kan få et udvalg op og stå i den forbindelse. Vi har ikke nogle penge i
klemme denne gang.
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Generalforsamlingen:
Vi havde i år valgt at flytte tilbage til Comwell, men dagen var ikke den bedste da flere fra byrådet
ikke kunne, grundet KU landsmøde i Ålborg samt flere andre årsager på både den idrætslige og på
det politiske plan. Dog har vi en kulturudvalgsformand som rigtig gerne vil os, og derfor lavede vi
om i planen så hun kunne komme til vores generalforsamling. En fin generalforsamling, hvor vi dog
godt kunne tænke os, at lidt flere deltog!
Landsdelsøst:
John, Mads og Claus deltog i mødet denne gang, som blevet afholdt på Lyngby Stadion. Her var der
et par temaer som var aftenens omdrejningspunkter. Det første var erhvervsskole projektet, som
man roligt kan sige, at der er delte meninger om! Her i Roskilde er vi med på handelsskolen, så vi
har fået noget ud af det indtil nu. Men det der er den store opgave, er at finde ud af hvad vi skal
gøre for dem. Dette prøver Carsten Bo at afdække. I&M afdelingen fra forbundet var et af de andre
emner. Carsten Hansen fortalte om hvad de kunne gøre for foreningerne. Her er der endnu mange
som ikke ved, at man kan gøre brug af dem!
Jubilæum:
Vi havde valgt ikke at sætte de store sejl ind på denne dag, men havde godt nok forventet at se flere
fra de forskellige udvalg og medlemmer. Et par hyggelige timer, hvor vores borgmester fik en god
viden om firmaidræt, idet både formanden fra forbundet og generalsekretæren satte sig på hver sin
side af hende.
Formandsmøde i Nyborg:
John, Mads og Claus deltog i dette års formandsmøde. Et ganske fint møde; gode temaer og
debatter samt en aften spisning med underholdning fra Richard Møller Nielsen om landsholdets vej
til EM guldet i 1992.
Roskilde2go:
Vi valgte i efteråret at være en del af dette projekt. Mest fordi vi kunne se en vis synergi
sammenholdt med vores eget ”Erhvervsskole projekt”. Det var do ikke helt let at få lov at være
med, men et godt benarbejde fra vores konsulent Carsten Bo, fik vi lov at være med, med et Zumba
hold. Mere under udvalget.

Ad. 4. Seneste nyt fra bestyrelsen.
Sundhedsdag 2013:
John oplyste at Sundhedsdagen 2013 er fastlagt til 31. august. Hovednavnet i år bliver Christian
Bitz; også kendt fra Go’morgen Danmark på TV2.
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Vi forventer at få samme standplads som tidligere år. Der vil igen i år blive tilbud BMI målinger
ved vores telt, og der kommer indlæg i sundhedsavisen, i lighed med sidste år.
Alle udvalg skal have udfærdiget flyers til dagen. Udkast skal afleveres til Claus seneste 15. juni
2013.
Annoncebudget:
Pernille havde fremsendt ønske om at få indrykket annoncer for Zumba Fitness i den lokale gratis
avis; gerne i juni, august og januar. Det blev drøftet, om annoncering skulle omfatte flere eller alle
RFI’s aktiviteter. Det blev besluttet, at det formentlig kun var relevant at annoncere for Zumba
Fitness, og at det ville være mest hensigtsmæssigt at gøre det af to omgange, de sidste to uger af
august. Bestyrelsen vil herefter vurdere effekten og tage stilling til yderlig annoncering i januar.
Hjemmeside:
Claus har lavet aftale med arrangørerne for Lejre Rundt )Lions i Lejre), at de kunne annoncere for
deres løb på RFI’s hjemmeside, samt at vi kunne assistere med medhjælpere på dagen, mod at vi
måtte reklamere for vores Bike & Run under deres løb og mod at de stillede med hjælpere vil vores
løb. Dog har vi fået aftalen så sent i hus at vi i år har svært ved at opfylde vores del af aftalen.

Ad. 5. Nyt fra udvalgene.
Badminton:
Claus giver gerne stafetten videre til nye, unge kræfter, men det kniber med at lokke nye
medlemmer til udvalget. Det har været et stødt, faldende antal medlemmer, og specielt interessen
for turneringsdelen halter, samt at få lejet banerne ud efter kl. 22.
Bowling:
Ingen repræsentanter.
Bridge:
Der er bestilt lokaler til både mandag og torsdag, men det tyder på, at vi kun får brug for lokalerne
om torsdagen, hvor 16 personer spiller. Der er plads til fire personer mere på holdet.
Fodbold:
Er blevet helt selvkørende fra i år, med Daniel Engskov for Seniorer og Jan Dalsgaard for Old boys.
Der er nu i alt 22 hold, som spiller fire dage om ugen i Darup Idrætscenter: mandag til torsdag. Der
bliver afholdt en dobbelt turnering før og efter sommerferien.
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Golf:
Sidste DM bliver afholdt i år; den 25.-26. maj med Roskilde som vært. Det forlyder, at der er en
rimelig tilmelding, og at Borgmesteren kommer og åbner turneringen.
Svømning:
Grundet færre antal svømmere på familieholdene er svømmetiderne ændret, så de sidste 15 minutter
af første svømmetime åbnes for familier på anden svømmetime, mens familier på første
svømmetime må blive i bassinnet 15 minutter ind i anden svømmetime. Det giver op til 45
minutters svømning til begge hold, og et fint overlap mellem de to hold. Det overvejes, om det skal
kopieres til motionsholdene.
Endvidere bliver der indført personlige klippekort.
Svømmeudvalget er inviteret til 3 hørringsmøder om den nye svømmehal. Første møde er afholdt,
og der er lagt på til at alle klubbers behov bliver hørt.
Zumba Fitness:
I den forgangene sæson har Pernille haft 2 hold og Alba har haft 1 hold. Der har været fin tilslutning
til Pernilles hold - var dog plads til flere, og håber på annonceringen til juni og august 2013, således
at holdet kommer til at bugne efter sommerferien.
Albas hold startede fint, men i løbet af få gange var der gennemsnitslig 2 personer til Zumba
Fitness. Det har været lidt svært at gennemskue, hvorfor holdet ikke blev en succes. Muligvis
dansene. Hun er under alle omstændigheder taget af Zumba Fitness, således at der efter
sommerferien kun vil være Pernilles to Zumba Fitness-hold igen.
Zumba afd. kunne dog godt tænke sig at forsøge med Zumbatomic (zumba for børn i alderen 8-14
år). Alba bliver i sommerferien uddannet Zumbatomic-instruktør i USA (for egen regning), er
samtidig ved at blive uddannet pædagog og har oplyst, at hun er interesseret i børnezumba hos RFI.
Dette er godkendt af Claus.
Zumba afd. er også kommet med i kommunens projekt Roskilde2go. Kommunen har ikke fået
solgt, så mange Roskilde2go-pas som forventet. Ud af de udbudte hold er Zumba dog blandt top 5
af mest besøgte aktiviteter. Flot Pernille!

Ad. 6. Eventuelt.
Claus påpegede at det var utilfredsstillende at der ikke var en repræsentant fra hvert udvalg til aftens
møde, eftersom det nu var muligt for alle i et udvalg at deltage. Det vil blive drøftet på næste
bestyrelsesmøde.
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