Referat
Afdelingsudvalgsmøde Nr. 13
Torsdag den 09. juni 2011
kl. 18.00 – 22.00 på Kildegården.
Mødedeltagere: Gert Brix Hansen, Birgitte Herløv, Mads Jensen,
Pernille Lûtzhøft, Claus Schou, Gerda Pedersen og Bitten Petersen.
Fraværende: Jane Løvgren, Arne Hansen, Jesper Andersen og John Petersen
Mødeleder: Claus Schou.
Referent: Bitten Petersen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af AU referat nr.12
Meddelelser fra formanden
Aktivitetsgebyr samt nyt fra afdelingerne
Materiale til Carsten Bo Petersen (firmaidrætskonsulenten) og hjemmesiden
Aftale dato for næste AU møde. (nr.14)
Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden.
Ovenstående dagsorden blev godkendt.
2 Godkendelse af AU referat nr. 12
AU referat nr. 12 blev godkendt.
3. Meddelelser fra formanden.
Kildegården: Angående brug af lokalet. Jane og Claus deltog i et møde med forvaltningen og
formanden for kultur- og idrætsudvalget den 14. februar. Dem der var indbudt til dette møde var
dem som skulle blive på Kildegården, altså den bygning som vi er i i dag. De kunne ikke love vi
kunne blive i det lokale som vi har i dag, men vi skal helt sikkert dele lokalet med andre brugere.
Der er sendt et fremtidsplan ud til høring Vi mangler på listen, men brev til Birgit Pedersen er sendt
med svar frist den 25. marts.
Pr. 01. maj har vi ikke længere råderet over vores ”eget” lokale, og skal som følge deraf, booke alle
de tider vi skal bruge i lokalet. Jeg har aftalt med kommunen (Birgit Pedersen) at vores borde og
stole bliver stående, samt et skab som skal kunne låses.
Alt andet bliver fjernet med mindre andet bliver aftalt.
Al booking skal foregå via Claus Schou. Jo hurtigere vi kender tider, jo mere sikre er vi på at være i
vores ”eget” lokale.
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Region Hovedstaden: Mødet den 09. februar 2011 i Roskilde. Det store emne var fordelingen af
sælgerne. Ser man på det overordnet, har Køge og Roskilde fået mest ud af ”vores”, da han jo kun
skal tage sig af de to afdelinger. LTFU mangler virkelig en at kunne bruge, mens Helsingør har
”råbt” meget på den som kører i den nordlige del. Enden blev, at den fuldtidsansatte skal arbejde to
dage om ugen for LTFU. Resten, dvs. vores, skal være mere fleksibel! På mødet havde vi også
besøg af en fra seniorsportsgruppen, Jørgen Pilegaard samt Ann fra afdelingen. De fortalte lidt om
seniorer og de associerede foreninger og deres rolle i ”Firmaidrætten i bevægelse, mål 12”. I
Roskilde har vi ikke ret mange af de foreninger, men vi har to store ældre foreninger.
Har igen været til møde den 07. juni, 2011 denne gang i Helsingør. Vi talte om hvad der rører sig
ude i foreningerne. Stor København er ikke helt enige om hvordan tiden skal fordeles! Det var den
største udfordring på dette møde, samt den usikkerhed det er, om vi har sælgerne efter den 31.12!
Næste møde den 24. november i Køge.
Pr. mm.: Vi er godt i gang med forårs sæsonen, men mangler stadig at få Gokart ”køreklar” Det er
rart at se, at alle afdelinger nu bruger vores opsætning.
Nyhedsbrev: Vi har her i efteråret fået lavet et par nyhedsbreve, som firmaidrætskonsulent Carsten
Bo har lavet. Dette har han brugt som en appetit vækker når han har besøgt eller skrevet til
firmaerne. Det er ikke i den form som det bør være, men vores tid har endnu ikke været til at
”opfinde” en model som den skal se ud i fremtiden, og nok så vigtig, hvem skal stå for det?
Vores hjemmeside har skiftet udseende her fra uge 9. Jeg håber alle tager godt imod den og kommer
med gode input hvis noget skal ændres i indholdet.
Vi er desværre i den situation, at vi ikke har fået tiderne fra kommunen endnu for den kommende
vinter sæson, så der halter vi ganske enormt.
Det har bestemt haft en gavnlig effekt for RFI, at vi har haft en sælger som Carsten.
Bike & Run stafet: Det er vedtaget at vi afholder Bike & Run stafet lørdag den 24. september
2011. Startstedet er på Sct. Jørgens skole. En lille arbejdsgruppe er i gang. Claus har været i
Hillerød og se deres Bike & Run blive afviklet for at få gode ideer.
Vi har fået skaffet en lokal sponsor til vores Bike & Run stafet løb, nemlig Sparrekassen Sjælland.
De er meget positive overfor os, og har afsat for os et pænt stort beløb til løbet. Jeg er helt sikker på,
at vi her har fået den helt rigtige sponsor til løbet, og er overbevist om, at de gerne vil være med til
andet som vi kunne finde på!
Aftalen med skolen/kommunen om brugen af skolen er på plads, cykelruten er på plads og
løberuten mangler lige en finpudsning. Vi skal også have aftale i stand med vej og park samt de
fornødne tilladelser fra politiet – dette bliver der arbejdet på i øjeblikket. Det er undertegnet som
står som ankermand her, men jeg arbejder på at finde et par stykker til, som vil være en del af
arbejdsgruppen. På selve dagen skal der bruges mange hjælpere. Det er derfor vigtigt at alle
afdelinger går ud i deres egne rækker for at finde hjælpere til dagen.
Carsten kontakter diverse virksomheder og gør dem opmærksom på Bike & Run
Claus vil videresende flyer størrelse A3 og A5 ud til AU medlemmerne så de kan fordele disse i
løbe, cykelklubber, ved gadeløbet og andre relevante steder.
Claus kender en med en mobil pølsevogn. Vil spørge om han ville komme og sælge pølser til
stævnet.
Vandflasker vil blive delt ud til deltagerne.
Hvis Bike & Run bliver en succes holder vi det også til næste år.
Sparekassen Sjælland vil samle de klubber på Stændertorvet som de giver sponsor ydelser til.
Datoen har vi ikke fået endnu.
Vi skal lave reklame for Bike &Run til gadeløbet.
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Sundhedsdag og nye tiltag: På sundhedsdagen (som styres af Gerda) har vi fået lagt ind i det
officielle program, at vi har en opvisning af Contradance. Dette er kommet i stand med hjælp fra
forbundet, som gerne ville have os til at afholde en inspirationsdag. Det gør vi den 04. september.
Herefter skulle vi gerne få nogle til at gå fast til denne aktivitet – samme princip som Zumba – et
forløb på 12 til 13 gange.
Ydermere vil vi også være vært for en workshop i Powerhoop – dette kommer til at ske den 29.
oktober.
Vi har også lavet aftale med RUC, om at lave Zumba ude hos dem fra september til april 2012.
Aftale bliver underskrevet med dem i juni måned. Instruktøren kommer udefra og hører ikke ind
under Zumba afd.. Hvem afløser zumba instruktøren under sygdom? Finder hun selv en afløser?
Carsten og Claus aftaler alt med RUC og instruktøren.
Claus og vores sælger skal en tur på virksomhedsbesøg den 14. og 17. juni hos Unimedical i Osted,
som er ved at blive sundhedscertificeret.
RFI har 60 års jubilæum sommeren 2013. RFI forsøger at få et DM stævne til Roskilde i Golf og
Fodbold.

4. Aktivitetsgebyr samt nyt fra afdelingerne.
Alle afdelinger blev opfordret til at lave teksten (forarbejdet) til en flyer, som vi forventer den skal
lyde. Vi har endnu ikke fået bekræftelse fra Roskilde kommune på vores anmodning om diverse
haltider. Når disse foreligger skal der laves flyers til alle vinteraktiviteter.
Aktivitetsgebyr: Den økonomiske model gennemgås med de afdelinger som er repræsenteret på
mødet. Minimum aktivitetsgebyret er regnet ud. Der må godt tages mere, men ikke mindre.
Aktiviteterne skal kunne bære egne udgifter herunder brugerbetaling for lokaler og levere noget til
fællesudgifter.
Til efteråret skal vi beslutte hvor meget vi skal tage i aktivitetsgebyr 2012.
Badminton: Afventer en ny og forhåbentlig god sæson.
Bowling: Er klar til at starte igen den 7. september 2011. Det bliver samme tider som sidste år.
Medlemmerne er blevet i afdelingen ca. 40. Der skal bruges 13 baner som koster 93 kr. pr banetime.
Der er 3 spillere på hver bane.
Firmabowl: Bowlingcentret har tidligere arrangeret Firmabowl, hvis det skal på programmet igen
er det måske en god ide at RFI er medarrangør. Claus vil tage ud og tale med bestyreren i
bowlingcentret Peter Nygaard om dette.
Bridge: Vi afventer om afdelingen får to hold i gang i kommende sæson.
Fodbold: Der er 25 hold fordelt på Senior og Old Boys. Turneringen går godt og planmæssigt. Der
ytres om stor tilfredshed med spilleplanerne.
DM i Fodbold 2013 vil RFI anmode om at få til Roskilde.
Golf: Der er 14 spillere. Forventer et par mere. Golfudvalget har delt opgaverne ud imellem sig.
Nogle af spillerne fra golfafd. deltog i DM. 3 personer fra golfafdelingen kom hjem med flotte
placeringer og det var:
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Søren Sonberg Nr. 1 i D rækken individuelt og nr. 1 i B-rækken par.
Anne-Marie Larsen nr. 2 i C-rækken individuelt.
Brian Aagreen nr.1 i B-rækken par. (sammen med Søren)
DM i golf 2013 vil RFI anmode om at få til Roskilde.
Stavgang: Onsdagsholdet er taget af programmet. Tirsdagsholdet er et godt hold som går mange
forskellige dejlige ture. Skiftes til at arrangere turene. Der er faste turledere på vandreturene.
Stavgangs afd. har lavet deres flyer.
Svømning: Mads gør opmærksom på at svømmeafd. har publiceret deres aktivitetspris, som er lidt
mindre end den på den økonomiske model. Claus og Gerda blev tidligere informeret om prisen
svømmeafd. foreslog og godkendte denne. Der bliver ikke ændret på den pris som er publiceret.
Der er d.d. tilmeldt 54 voksne og 30 børn til kommende sæson.
Livredderen fortsætter.
Dårlig gående personer har svært ved at bruge stigen ned og op af bassinet. Mads mener det kan
klares med en rampe. Vil undersøge hvor en sådan kan købes, hvis en sådan findes. Ellers vil Mads
konstruere en.
Tennis: Starter først sæsonen 1. oktober grundet der altid er stort frafald i september grundet
spillerne stadig spiller udendørs. Der er indført brugerbetaling også for tennisafd. i Kildegården.
Derved skal der en stor stigning i aktivitetsgebyr til, for at dække brugerbetalingen. Det er aftalt at
vi laver stigningen over to år. Vi forsøger at sætte udgifterne ned ved at lave arrangementerne
billigere og aflyse haltider hvor der ikke spilles.
Zumba:
Starter op igen til september med 3 hold. Der er uddannet endnu en instruktør som hedder Anne
Carlsson, som tager en time om ugen. Pernille fortsætter med to timer om ugen. På de hold der har
været indtil nu har der været i alt 138 deltagere.
Der findes mange forskellige slags zumba.
Der var noget usikkerhed om Kodan afgiften som vi betaler. Hvordan er reglerne for dette. Gerda
vil undersøge dette.
5. Materiale til Firmaidrætskonsulenten og Hjemmesiden.
Alle aktiviteterne skal sørge for at få lavet en flyer. Så Carsten har noget at tage med rundt til
firmaerne.
Hjemmesiden: Der arbejdes på at der kommer betalingsmodul på foreningernes hjemmeside måske
allerede fra sidst i 2011. Flyerne skal også sættes på hjemmesiden.
6. Aftale dato for næste AU møde (nr. 14)
Møde tid for næste Afdelingsudvalgsmøde AU nr. 14 er fastsat til den 27. oktober 2011 Kl. 18.00
på Kildegården.
Jule møde for Bestyrelsen og Afdelingsudvalget er fastsat til den 1. december kl. ca. 18.30. Møde
stedet og det rigtige klokkeslæt oplyses senere.
7. Eventuelt. Lokalet på Kildegården skal tømmes. Vi må have et skab med vores ting i. Borde og
stole må blive i lokalet og bruges af andre. Der skal fastsættes en dato for hvornår vi flytter vores
ting og sager.
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