Referat af

Afdelingsudvalgsmøde nr. 8.
Mandag den 19. maj 2008 Kl. 18.00 på
Kildegården.
Mødedeltagere: Kirsten Olsen, Arne Hansen, Kim Larsen, Mads Jensen, Claus Schou, Jane Løvgren,
Gerda Pedersen, John Petersen og Bitten Petersen.
Der var afbud fra Birgitte Herløv.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af AU referat nr. 5, 6 og 7.
Meddelelser fra formanden.
Nyt fra alle afdelinger.
Kurser til udvalg. Lederudvikling.
Hjemmesiden.
Eventuelt.

Mødeleder: Claus Schou.
Referent: Bitten Petersen.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2. Godkendelse af AU referater.
Referat nr. 5 blev godkendt.
Referat nr. 6 blev godkendt. Julemødet.
Referat nr. 7 blev godkendt.
Ad. 3. Meddelelser fra formanden.
Halfordeling / banetid.
Claus har haft møde med kommunen angående vores brug af bane tider i gymnastiksale og haller. Fra og
med 2008 ændrer kommunen politik på nævnte område. Som udgangs punkt forsvinder den model med blok
tildelte tider. RIU og Roskilde kommune har haft møde og er blevet enige om at blokkene forsvinder og
man sender direkte ud til hver enkelt bruger. Da jeg blev præsenteret for dette nye tiltag, har jeg haft en
længere dialog med idrætskonsulenten fra kommunen, hvor jeg fremførte vores synspunkter. Vi blev enige
om at det næsten kommer til at foregå som det plejer med os, dog vil vi stå med ansvaret for at aflyse
brugerne samt at vi hænger på den økonomiske forpligtigelse overfor kommunen.
Der er kommet en mail som i detaljer fortæller om denne aftale.
Roskilde sommerstævne 2008.
Fra den 13. juni til den 15. juni 2008 afholdes der i samarbejde med kommunen og DGI – Roskilde et
sommerstævne. Det er tanken at det skal afløse det hedengangen stævne som blev afholdt i Borrevejle. Alle
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idræts og andre foreninger blev inviteret til møde sidst i november angående dette stævne. Det første møde
var et såkaldt ”brainstorming” møde hvor alle kunne komme med deres forslag til hvad de ville byde ind på.
Stævnet ser Claus mere som en byfest, så derfor mener han ikke at RFI har nogen gevinst ved at deltage i
dette, dog har bestyrelsen den endelige beslutning.
Bestyrelsen besluttede ikke at deltage i Sommerstævnet 2008.
DFIF – repræsentantskabsmøde 2008.
Dette års repræsentantskabsmøde var i år henlagt til Hillerød. Som følge af at Claus deltager som
styrelsesmedlem i forbundet, havde vi i år den unikke mulighed for at hele vores bestyrelse kunne deltage.
Det er en gevinst at vi så mange kan deltage for derigennem at få mest muligt med hjem til vores egen
forening – rigtig positivt. Af væsentlige ting skal nævnes at to af de rigtig gamle medlemmer havde valgt at
træde tilbage. Dette har bevirket at der er kommet en helt ny ude fra i styrelsen, samt at suppleanten er blevet
valgt. Claus skulle efter planen været på valg, men trådte ind i bestyrelsen i stedet for Knud Johansen. Claus
er først på valg i 2009.
DFIF i bevægelse var det der fik mest opmærksomhed, hvad det også bør have da det er vores fælles fremtid
vi taler om. I tillæg til det har der været afholdt et landsdels øst møde i januar hvor dette punkt blev livligt
diskuteret. De største ændringer skete i I&M. Den væsentligste ændring er 3/5 reglen. Referatet står på
forbundets hjemmeside.
Gokart.
Claus har været til møde med KFS (København firma sport) samt nogen af de kørere som deltager i gokart
under KFS. Vi har lavet den aftale at vores klubber kan deltage i deres løb. (deraf får vores kørere mange
flere at køre imod, og det bliver sjovere)
Vores klubber skal tilmelde sig hos os, vi sender så informationerne videre til KFS. Invitationer vil tilgå RFI
her i uge 7.
Generalforsamlingen.
Generalforsamling med over 50 deltagere. Det er meget positivt og rart at se ud over en hel masse
mennesker, det er med til at give vores arbejde mening.
I år havde vi fået formanden for RIU Ove Pedersen samt medlem af byrådet for venstre Peter Madsen til at
deltage – en gevinst for RFI, ingen tvivl om det.
Når det så er sagt, bliver det et spændende forår vi ser frem til med hensyn til hal fordelinger.
Svømmeafdelingen har allerede fået en ”forsmag” på hvad den nye Roskilde kommune kunne finde på af
nedskæringer. Derfor er hele udvalget fra svømmeafdelingen indkaldt til møde med BS, så vi kan prøve at
afbøde de værste gener.
SMS08.
En meget stor del af marts måned er gået med at få SMS08 markedsført i medierne. Der var indkaldt til
pressemøde på Slagteriskolen den 10 marts hvor både Roskilde Dagblad og Roskilde Avis var mødt frem.
Begge aviser har skrevet rigtig flot om arrangementet, så det er da et godt bevis på at vi godt kan komme
igennem til aviserne hvis vi ellers har noget at byde på.
Desværre måtte vi fra SMS gruppen sande, at der var så få tilmeldinger at vi måtte tage den beslutning at
aflyse stævnet. Det er rigtig ærgerligt at måtte aflyse – ligesom med Roskilde Multi Motion i 2006. Det er
brand ærgerligt at det sker for os to gange i træk, når vi prøver at sætte noget i gang, og ikke mindst i
offentlighedens lys. Som en konsekvens af aflysningen har vi sat en lille undersøgelse i gang som skal prøve
at give os en forklaring på hvorfor folk ikke tilmeldte sig. Tilbagemeldingen er bla at stævnet ikke skal være
over 2 dage.
Erfaringen siger at det ikke er nok at sætte sedler op alle vegne, men der skal personlig kontakt til
Landsdelsøst.
Landsdels øst mødet gik mest på DFIF i bevægelse. Styregruppen har bearbejdet forslagene og har fremlagt
et revideret udkast som skal godkendes på formandsmødet sidst i april. Et af forslagene er de 8 centre hvortil
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der skal knyttes en virksomhedskonsulent. Havde det været oppe og stå nu, kunne vi have brugt denne
konsulent til at skaffe mennesker til SMS08.
En af de andre forslag som ligger i udkastet, er at afskaffe kredsene. De skal så erstattes af 8 nye regionale
enheder. Fra RFI side bakker vi denne tanke op, da vi er nødt til at tænke andre tanker hvis vi skal overleve i
fremtiden.
Som en udløber af det aflyste arrangement, er det blevet besluttet at afholde et seminar lørdag den 27.
september 2008 i Ravnsborg hallen i Køge. Her er der lagt op til at alle fra bestyrelser og udvalg i
foreningerne skal deltage. Kredsene er blevet bedt om at give et tilskud til hver deltager, men beløbet
kendes endnu ikke. Claus lover at der vil blive arrangeret kørsel fra Roskilde. Stand-up Jacob Tinglev skal
underholde.
Ad. 4. Nyt fra alle afdelinger.
Tennis:
Tennis har haft lidt nedgang i medlemstallet. Lidt flere aflyste spilledage i Kildegårdshallen.
Det er et problem at vi først i juli måned får besked fra Roskilde Kommune hvilke tider vi har hallen. Først
derefter kan vi begynde at hverve medlemmer til tennis afd.
Svømning:
Alle klubber med voksne som bruger Sct. Jørgensbadet er blevet frataget deres tider af Roskilde kommune.
Det vil sige at svømmeafdelingen ikke mere har deres 2 svømme tider om torsdagen kl. 15.30-16.30.
Mads har arbejdet meget på at ændre denne beslutning men det kan ikke lade sig gøre. Mads fortæller at
andre klubber har gule og røde kort på svømme tiderne, som betyder de ikke har nok medlemmer til svømme
tiderne. Men nu når den nye måde kommunen fordeler haltider på træder i kraft, så har de førsteret, da de
har børn/ unge med undervisning. Disse klubber søger nu tiderne uden at vide om de har medlemmer. Mads
forudser at klubberne kommer ind og de klubber som hidtil brugte tiderne ryger ud, heriblandt RFI. Til
vinter får de muligvis gult kort og efterfølgende sæson får de det røde kort. Herefter altså efteråret 2010 kan
der være mulighed for at få tiden tilbage, men så er medlemmerne væk.
Claus foreslår at Mads skriver et brev til Roskilde kommune Kulturudvalget om svømmeafdelingens
situation inden udgangen af maj. Claus og Mads vil tale videre om indholdet i brevet som gerne skulle
sendes inden udgangen af maj.
Fredagsholdene, holdene med børn altså familiesvømning har vi stadig, fordi der vi være instruktion ved
Peter. Det vil blive på en Japansk metode, hvor der først er vejledning og derefter skal forældre og børn øve
sig og blive fortrolig.
Fredagsholdet med voksne kan vi ikke få, men der er søgt så det er med børn.
Stavgang:
Har ikke hørt noget nyt fra stavgang.
Golf.
6 personer spiller golf på Roskilde golfklubs bane 8 gange i løbet af sommeren. Det koster 1500 kr. i alt
Golfklubben skal have de 1200 kr.
Hvis man er passiv medlem i golfklubben som koster 1350 kr. kan man spille på par 3 banen når man har
lyst.
Gerda opfordrede alle til at blive passiv medlem og så spille med i hendes turnering.
Der blev talt om det var mere attraktivt hvis der var mere træning. Gerda vil undersøge hvor meget træning
der må gives på banen, da golfklubben har trænere. Kim foreslår at det måske bliver mere attraktivt hvis det
er muligt at lære at spille golf. Foreslår træning hver anden gang.
Der tilbydes nogen at spille med og socialt samvær.
Jane foreslår en presse omtale i avisen.
DFIF golf turnering med handicap 36 eller derunder. Claus orienterer at der ikke er mange spillere på
landsplan ca. 12 hold. Der er puljer hvor spillerne selv afvikler kampene.
Der skal være evaluering på turneringen i oktober.
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Fodbold:
Kim fortæller at de næsten ingen dommere har haft i hele sæsonen. Når der var lovet at der kom dommere
kom der ingen, uden afd. blev orienteret. Kim har kontaktet alle dommerforeninger, uden resultat. Dette er
Vestsjælland, København og KBU. Kampe som er planlagt kan ikke flyttes hen til dage hvor der muligvis
kan være dommere, så kommer holdene ikke for deres tid er også planlagt. Der er enighed om at det vil være
bedst med egne dommere, som ikke skal være en del af udvalget. Lige nu bruges der 62.000 kr. i
dommerhonorar fordi beløbet indeholder mange transport kr. Altså hvis der kom dommere til alle kampene.
Gerda efterlyser medlemslister og Kim vil sende disse.
Kim afventer med at kræve penge op da han ikke vil opkræve penge til dommerhonorar hvis der ingen
dommere kommer. Hvis der fortsat ingen dommere kommer, så vil det være nok med 1250 kr.
Grundkontingentet på 900 kr. og 350 til afdelingen pr. hold.
RFI´s dommerklub foreslås med ca. 8 dommere. De får et kursus, mod at de kun dømmer vores
firmaidrætskampe i 2 år. Claus vil kontakte DFIF angående selv at uddanne dommere. Kim vil kontakte
Helsingør Firmaidræt fodboldleder Svend Åge Bødker da de har deres egen dommerforening.
Dette vil Kim skrive et papir på ”kontrakt” som ikke er juridisk bindende. Så skal der bare findes 8 personer
som gerne vil være dommere. Kim vil spørge de forskellige hold. Vi andre skal også være åbne for
dommeremner.
Betaling til dommere må være 400 kr. skattefrit pr dag. Der er 60 kampe i år.
Kim har haft besøg på fodboldbanen fra DFIF Han blev interviewet og der blev taget nogle billeder så det
kommer nok i kommende Firmaidrætsblad. Kim oplyser han ikke får dette blad.
Fodbold afd bliver opfordret til at deltage i Stortræf i Nyborg den 3.- 4. oktober 2008 for at tale med andre
som står med samme eller lignende problemer.
Banefordelingsmøde indkaldelse er ikke sendt til Kim eller Claus. Kim har fået klaret det sådan at han har
fået banerne alligevel og har fået lovning på at få tilsendt information fremover.
Badminton:
Denne afd. er meget afhængig af haltider og om afd. har haltider bliver først afklaret i juli måned.
Der skal gøres en ekstra indsats for at få medlemmer når banerne forhåbentligt er der.
Badminton har givet 40.000 kr. i indtægt, så fremtiden for afdelingen er meget usikker
Claus mener vi må fokuserer på aktiviteter, hvor vi ikke er afhængi af Kommunen.
Bowling:
Hallen der spilles i er gammel og banerne er meget slidte og dårlige. Ofte er der baner som ikke kan
benyttes. Der er altid noget galt. Der er kommet nye spillere ind fra ventelisten da der er blevet plads da
andre holdt op grundet alder og helbred. Der skal være turnering til efteråret.
Alle deltagerne til Generalforsamlingen syntes det var hyggeligt at deltage.
DM i bowling i 2010 i 3 dage vil blive tilbudt Roskilde. Der vil komme folk og styre turneringen. Roskilde
skal sørge for hjælpere hertil. Der vil blive brugt 20 baner i Roskilde, 12 baner i Køge og 20 baner i Holbæk.
Aftenfesten skal være i Roskilde. Kirsten er med på ideen og vil være med til at sætte datoen.
Bridge:
Det er fortsat de samme som spiller. Det er stabile deltagere som hygger sig gevaldigt. Der holdes
sommerferie til sidst i september.
Futsal:
Kim vil ikke stå for Futsal i kommende sæson. Fodbold afd. arbejder på at finde en ny til denne post.
Næstformand og ansvarshavende redaktør Jane løvgren orienterer.
Der sendes ikke blad ud i juni, men udgives i stedet i september. Jane vil sende en deadline dato ud til os
alle.
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Der arbejdes på at lave et indstik til ugeavisen d.v.s. midtersiden, som skulle være reklame for RFI´s
forskellige afdelinger, og være i stedet for en annonce. Den vil også indeholde annoncer som skulle
finansierer indstikket. Kurt fra Slagelse har sendt en drejebog om emnet.
Roskilde har pt. færre medlemmer end Køge.
Jane efterlyser aktiviteter som vi kan sætte i gang.
Kildegårds rådet har rykket for renovering af lokalerne og dermed stik til EDB, men der er ikke noget nyt.
Ad. 5. Nye tiltag.
Kurser. DFIF har mange forskellige kurser. Kurserne er til udvalgsmedlemmerne.
Claus lægger op til at vi skal i gang med Foreningsudvikling som går over 1 ½ år. Indeholder Lederkurser –
nye ledere – seminar – vi skal se fremad – hvordan gør andre klubber – værktøjer - så vi kan komme videre.
Sannie Kalkerup kommer til næste BS møde den 3. juni for at vi kan tale videre om emnet. Vi skulle gerne
have nye ledere og nye aktiviteter. Claus mener at det måske bliver til møder 3 gange årligt om dette emne.
Alt er åbent intet er bestemt.
Kim efterlyser præsentationsteknik, så vi kan få vores budskab godt igennem.
Kirsten foreslår Seniordans, men kender ingen som kan stå for dette.
Au vedtog at de gerne vil være med til foreningsudvikling og vil forsøge at sælge ideen til de øvrige
udvalgsmedlemmer.
Sanne vil blive kontaktet så forberedelserne kan sættes i gang.
Ad. 6. Hjemmesiden.
Angående menu knapper. Hver aktivitet skal frem på forsiden så alle hurtigt kan se vores aktiviteter. Det har
i flere måneder været bestyrelsens ønske. Vi manglede kun at få oplyst prisen fra MR System &
Institutionsnet. Der er forsøgt med flere mail og pr tlf. uden held. Bitten vil fortsat forsøge at få dem i tale.
Kim efterlyser at kunne benytte sig af webmail, så vi alle kan læse vores mail fra RFI adressen på denne.
Bitten vil undersøge dette.
Mads gør opmærksom på at på Roskildes Kulturbases hjemmeside, er der mange urigtige oplysninger om
RFI. Bitten vil undersøge sagen og få det rettet.
Ad. 7. Eventuelt.
Invitation til stortræf i Nyborg den 3. – 4. oktober 2008 for alle relevante aktiviteter. Deadline for tilmelding
er den 1. september.
Sundhedsdagen i Roskilde. Der er inviteret til stormøde, datoen er dog ikke kendt. Gerda vil undersøge
hvornår stormødet holdes og om det er muligt at vi deltage.

Referent Bitten Petersen.

Formand Claus Schou.
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