Referat af

Afdelingsudvalgsmøde nr. 15

Mandag den 05. november 2012 kl. 18.00
på Kildegården.

Mødedeltagere: Mads Jensen, Gert Brix Hansen, Pernille Lützhøft Jensen, Claus Schou, John
Petersen, Birger Jensen, Ove Stabel, Bent Nielsen og Bitten Petersen.
Fraværende: Arne Hansen, Per Grim og Jan Dalsgård.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af AU referat nr. 14
Nyt fra afdelingerne.
Meddelelser fra formanden.
Seneste nyt fra bestyrelsen.
Eventuelt.

Mødeleder: Claus Schou
Referent: Bitten Petersen

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt, men der blev ændret på rækkefølgen.

Ad. 2. Godkendelse af AU referat nr. 14
Referat nr. 14 blev godkendt.
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Ad. 3. Nyt fra afdelingerne.
Badminton:
Er efterhånden blevet en lille afdeling. Turneringen er også i gang i år, takket være Bentes ihærdige
indsats.
Afdelingen lider under at RFI kun kan få haltider efter kl. 20 i Roskilde.
Bowling:
Har 31 medlemmer. Det er en nedgang på 10 medlemmer, som mest skyldes sygdom.
En banetime er på 55 min.
Der blev talt om den firmaturnering som der bliver reklameret for i Bowlingcentret. Denne
turnering vil RFI gerne være medarrangør af. Claus har rettet henvendelse til lederen af
Bowlingcentret, uden at få svar.
Bridge:
Spiller bridge om torsdagen på Kildegården.
Fodbold:
Firmaidrætskonsulent Carsten Bo Petersen havde fået til opgave at finde en formand til
fodboldafdelingen. Dette er ikke lykkedes men i stedet har han fundet 2 som vil stå for de 2
turneringer og det er
Seniorer: Peter Hyllehøj
Old boys: Jan Dalsgaard
Golf:
Afholder DM i Golf den 25. – 26. maj 2013 i Roskilde
Svømning:
Har nu 70 medlemmer. En tilbagegang på 31 medlemmer. Prisen er steget lidt, men Mads mener
ikke at dette er årsagen til nedgangen.
Svømmeafd. skal betale 150 kr. pr uge for at medlemmerne kan benytte saunaen.
16. november afholdes en svømmetime hvor alle kan komme og prøve bassinet.
Håber der kommer flere medlemmer efter nytår. Forventer at komme ud med et underskud i år.
Mads ønskede også annoncering i ugeaviserne.
Tennis:
Grundet endnu en prisstigningen har der ikke været nok tilmeldte til tennis i år. Derfor er
tennisafdelingen lukket.
Men det viser sig at vi ikke havde haft noget sted at spille da Roskilde kommune er ved at etablere
en springgrav i Kildegårdshallen. Hallen var annonceret klar til brug den 13. oktober. Arbejdet
trækker ud og nu lover de den færdig og klar til brug i januar 2013.
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Zumba:
Der er 2 hold om ugen med ca. 30 på hver. Medlemmerne har mulighed for at flexe over på det
andet hold. De betaler for 11 gange udover den første gang som er en prøvetime.
Pernille efterlyser annoncering i ugeavisen, for at komme bredere ud til evt. kommende
medlemmer. Foreslår mindre annoncer ved aktivitetens start d.v.s. august og januar.
Zumba starter hold 1. sep. og ca. 1. februar. Indtil nu er medlemmer kommet ved hjælp af Pernilles
ihærdige ophæng af flyer på forretningernes opslagstavler (som der desværre er blevet meget færre
af) og mund til mund metoden.
Ad. 4. Meddelelser fra formanden.
Kildegården samt hallen:
Så er det igen blevet normale tider på Kildegården. Vi booker lokale på de tidspunkter som vi har
behov for. Kildegårds hallen er stadig ikke blevet færdig efter ombygningen, men forventes klar
igen i uge 50. Vi har hidtil brugt den til vores tennis, men denne afdeling måtte lukke. Vi har på
nuværende tidspunkt ikke afmeldt hallen, da vi gerne vil bruge den til nogle enkelte arrangementer i
den kommende sæson.
Region Hovedstaden:
Der har været møde i Regionen, denne gang i Lyngby. Vores region har de fleste timer fra
konsulenterne, 1½ fuldtidsansat. Den heltidsansatte som dækkede Storkøbenhavn, blev fyret sidst
på året og Carsten som dækkede Roskilde og Køge på halv tid blev fuldtidsansat og skulle også
dække Storkøbenhavn herefter. Vi har i Roskilde ikke kunne mærke den store forandring, og den
måde som er kørt i 2012 vil blive videreført i 2013. Konsulenterne har efter vedtagelsen på
repræsentantskabsmødet i efteråret også fået til opgave at tage forbundets ting med rundt, f.eks.
Bike & Run.
Lyngby (LTFI) og FSKBH regner med at fusionere i løbet af 2013 og dermed kan den nye forening
komme op på over 100 000 medlemmer.
Sundhedscenteret:
Samarbejdet med sundhedscenteret (Roskilde kommune) omkring etablering af et udendørs fitness
område ved havnen, ligger stille. Igennem kommunens idrætsfacilitetspulje havde gruppen (som
består af sundhedscenteret, Roskilde ældremotion, Roskilde sejlklub, DGI Roskilde, RKI motion,
SIR 98 og RFI) søgt puljen, men har fået et afslag endnu engang.
Landsdeløst:
John, Birger, Mads og jeg deltog i Landsdeløst mødet i Næstved.
Afløseren for DM stævnerne.
I&M formand Ib Østergaard fortalte.
Det nye navn er Firmaidræt Open.
Der skal være to årlige arrangementer. Et forår og et efterår.
Hvert arrangement skal have en hovedværtsby i en region.
Hovedværtsforeningen skal minimum selv stå for tre af idrætterne.
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Andre foreninger kan byde ind med afviklingen af 1 eller flere idrætter.
Samlingspunktet skal være en stor aftenfest, som skal foregå i hovedværtsbyen.
Erhvervsskole projektet var også på programmet, fremlagt af vores konsulent, Carsten Bo
Petersen. Det er stadig opstarts niveau, men det bliver spændende at se hvad det ender med.
Fælles medlemsregistrering:
Det er nu fastlagt, og åbner den 01. december i år. Det er de tre store idrætsorganisationer som står
bag dette nye Centralt Forenings Register (CFR).
Er åbent for indberetning frem til den 01. februar, så vi har en måned mindre til at skaffe
oplysninger om vores medlemmer/klubber.
Sundhedsdagen: Som John stod for blev afviklet, med et pænt stort besøgstal. Der er indternt aftalt
nogle forbedringer til næste år.
Udstilling biblioteket: Som Bitten stod for. Biblioteket ønskede at få samlet en udstilling med
foreninger fra Roskilde. Udstillingen varede ca. 1 mdr. og RFI var flot repræsenteret med flyer fra
samtlige afdelinger.
Ad. 5. Seneste nyt fra bestyrelsen.
Hvem står for diverse aktiviteter:
Bike & run: Claus, Mads og Birger.
Sundhedsdagen: Irene, John, Carsten og Bitten
Udstillinger biblioteket: Bitten
Synlighed. Når der bliver holdt arrangementer i RFI skal der også reklameres for de andre
afdelinger i RFI f.eks. med flyer.
Julemødet som vi tidligere havde annonceret til den 6. december, er aflyst.
Det blev enstemmigt vedtaget at Julemødet skulle flyttes til 2. eller 3. uge i januar.
Deltagere i julemøde/nytårsmødet er herefter BS og alle udvalgsmedlemmer.
Ad. 6. Eventuelt.
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