Referat

Afdelingsudvalgsmøde Nr. 14
Fredag den 17. februar 2012
Kl. 17.00 – 19.00 på Scandic Roskilde
Mødedeltagere: Gert Brix Hansen, Arne Hansen, Pernille Lützhøft, Per Grim, Birger Jensen, Claus Schou,
Bitten Petersen og John Petersen.
Fraværende: Jesper Andersen, Birgitte Herløv, Mads Jensen, Jane Løvgren.

Mødeleder: Claus Schou
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af AU referat nr.13
Meddelelser fra formanden
Seneste nyt omkring bestyrelsen
Aktivitetsgebyr samt nyt fra afdelingerne
Materiale til Carsten (firmaidrætskonsulenten) og hjemmesiden
Eventuelt

Referent: Bitten Petersen
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
Ad. 2. Godkendelse af AU referat nr. 13
Referat nr. 13 blev godkendt. Da der går et halvt år eller mere mellem AU møderne, besluttes det at når
formanden har modtaget referatet fra referenten, sender han referatet ud til AU medlemmerne. AU
medlemmerne kan så pr. mail godkende eller komme med kommentarer til referatet.
Ad. 3. Meddelelser fra formanden.
Kildegården: Som alle ved, er Kildegården blevet vandskadet efter et groft hærværk. Det har bevirket at
vores bridge afdeling har, måtte indstille deres aktivitet i denne sæson. Vi håber at der kan spilles igen fra
næste sæson. Efter at ”Klub Kildegården” var flyttet ind i stueetagen, havde vi fået den aftale, at vi kunne
være i lokale 103, hvor vi også har flyttet vores borde og stole samt et skab ned. Vi har herefter ikke noget
lokale som vi kan kalde vores eget, men må booke det på samme vilkår som alle andre. Vi har lavet den
aftale med pedellen, at det skab som stod indenfor til højre, stadig er vores.
Der regnes med at Kildegården igen kan tages i brug i sæson 2012/2013
Region Hovedstaden: På repræsentantskabsmødet i forbundet DFIF, blev det besluttet at fortsætte med
firmaidrætskonsulenter i regionerne. Der blev samtidigt skåret ned i firmaidrætskonsulentens timer i vores
1

region. Lone som var heltids ansat til at varetage København, blev fyret, og Carsten Bo Petersen som bl.a.
Arbejder for RFI har fået København med og er blevet heltidsansat. Det bliver spændende at se hvordan det
kommer til at påvirke os her i Roskilde. RFI har et godt samarbejde med Carsten og håber ikke vi kommer
til at mærke det så meget.
Sundhedsdagen: Blev igen 2011 afviklet med en god succes, selvom den næsten regnede væk! Vi havde
planlagt at lave en opvisning i Contra dance, men det blev aflyst grundet vejret. Selve aktivisten blev heller
ikke til noget, da det ikke kunne samle folk nok. Vi har de sidste år brugt Sundhedsdagen til at vise hvad vi
kan tilbyde i vores forening, og spørgsmålet er om vi skal fortsætte i 2012. 1. møde er til foråret hvor Claus
deltager. Sundhedsdagen afvikles den 25. august 2012 på Hestetorvet i Roskilde.
Kasserer posten: Vi mistede Gerda i oktober og har deraf ”lidt” under at skulle finde en form på hvordan vi
kan komme videre. Vi har haft følere ude for at finde en ny til posten, og jeg har haft en samtale med en,
som kunne tænke sige at være vores nye kasserer. Vi har måtte prioritere vores opgaver og delt dem lidt ud
på resten af bestyrelsen. Jeg har siddet på pengekassen og har betalt folk for deres udlæg og regninger. Irene
og John har taget sig af det praktiske med at få alt ind i systemerne og lavet girokort til medlemmerne. De
arbejder i øjeblikket på at færdig kontere alle bilag, så vi kan slutte regnskabsåret 2011. Vi arbejder på at
kunne overholde tiden med at have et regnskab klar til vores generalforsamling, men har fortalt vores
foreningskonsulent, at vi ikke kan have et færdigt regnskab klar til udgangen af januar måned, som vores
vedtægter siger.
Landsdeløst: John og Claus deltog i mødet. Det var et tema møde hvor vi blandt andet hørte om hvordan en
forening som Sparta i København havde udviklet sig til det den er i dag. Det er dem der står bag DHL
stafetten. Vi blev også sat ud i tre grupper hvor de nye fyrtårne fra forbundet blev gennemgået. John og
Claus følte de fik rigtig meget med hjem den dag.
Repræsentantskabsmøde i Sønderborg: John, Irene og Mads deltog som repræsentanter fra vores forening
til mødet som i år kun var et lørdags møde. Turen rundt til de tre landsdels møder fra styrelsen side havde
gjort det så godt, at der næsten ikke var nogen debat, og alle fire fyrtårnsprojekter blev vedtaget.
Fyrtårnsprojekterne er Bike & Run, Kollegabold, Sundheds og motionsprojekt på erhvervsskolerne og
Motion- og sundhedsaktiviteter på de danske arbejdspladser for op mod 200.000 ansatte årligt i 2014.
Kollegabold spilles på en udendørs- kunststofbane. 5 spillere pr. hold. De klubber som skal have denne
aktivitet skal købe 2 baner som skal financeres over 10 år.
Stavgang: I den afdeling har der været en vis afmatning, og som følge af, at Birgitte og hendes mand flytter
fra byen er det uvist om denne afdeling fortsætter.
Bike & Run møde i Nyborg: Mads og jeg deltog i et evaluerings og erfaringsmøde i Nyborg den 04/02. Vi
fik her lejlighed til at høre om hvad andre havde af erfaringer og vi fik udvidet vores netværk. Deltagerne fik
nogle input fra arrangøren af HC Andersen løbet i Odense, mest om de faldgrupper som vi kunne ”falde i”.
RFI afholder igen i år Bike & Run. Det er lørdag den 22. september 2012 Udgangspunkt Sct. Jørgen skole.
Sparekassen Sjælland er med som sponsor. I udvalget er Claus og Mads.
Flyer: Alle afdelinger kan og helst skal få lavet en flyer omhandlende aktivitets tilbuddet. Flyeren bruges til
Elektronisk reklame, på hjemmesiden. Carsten har dem med rundt til virksomhederne og ikke mindst til
ophængning på centrale steder I byen.
Flyers kan bestilles gennem Dansk Firmaidrætsforbund af Michael Iversen mi@firmaidraet.dk send ham en
kort og præcis tekst og evt. et godt billed. I modtager flyeren pr mail. Fotokopier kan bestilles samme sted.
Ordet formand: Claus efterlyser forslag til nyt ord til denne post. Der blev foreslået Team leder og
manager.
Årshjul: Hvornår de forskellige opgaver skal løses i løbet af året f.eks. hvornår aktiviteten / afdelingen
starter med at reklamerer for aktiviteten m. m.. Dette skal vi kikke på I fremtiden.
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Ad. 4 Seneste nyt omkring bestyrelsen
Valg til bestyrelsen. Kasserer. Birger Jensen.
Valg til Næstformand posten. John Petersen
Regnskabet når ikke at blive revideret inden generalforsamlingen. Regnskabet fremlægges af Claus. Hvis
det ikke bliver godkendt skal RFI holde ekstraordinært generalforsamling, når regnskabet er revideret.
Bogholderi og medlemsregistrering står Irene Petersen for.
Ad. 5. Aktivitetsgebyr samt nyt fra afdelingerne
Badminton: Der er 40 medlemmer. Der er en lille turnering i gang. Firmaerne ønsker baner, men der er
ikke til at få baner på et nogenlunde rimeligt tidspunkt på dagen.
Bowling: Banerne bliver betalt forud. Afdelingen melder banerne fra når der er medlemmer som ikke kan
deltage Det blev til 4000.- kr. som afdelingen bruger til præmier og andet. Afdelingen afvikler
klubmesterskab, andespil og gule kegler.
Bridge: Der er to hold der fortsat spiller. De holder til i henholdsvis Keglecentret og det andet i privat regi.
Der håbes på at Kildegården igen kan tages i brug i sæson 2012/2013. I rum 103 står RFI’s borde og stole
som bridge afd. bruger. Arne regner med at RFI har bridge igen i kommende sæson. Der er ingen bridge
spillere som deltager i DM.
Fodbold: Firmaidrætskonsulent Carsten arbejder på at få sat fodbold sæsonen i gang og skaffe nye folk til
at stå for afdelingen. Har planlagt et møde med alle de tilmeldte holds holdleder. Der arbejdes på at der er
3 personer i fodboldudvalget. En formand og en person pr. række fodbold afd. har.
Tilmeldingen er startet til sommersæsonen.
Golf: Ny formand som er Per Grim. Afd. har 20 deltagere. Fortsætter med samme koncept som sidste år.
Har også været ude at spille på den store bane. Deltog i DM 2011 hvor de vandt i 2 rækker.
DM 2013 skal afvikles i Roskilde.
Svømning:
Tennis: Der er 28 medlemmer. Der er ingen ændringer.
Zumba: Deltagere 47. Pernilles onsdags hold havde mange deltagere. På tirsdagsholdet med Anne som
instruktør, var deltagerantallet meget faldende. Anne fik en skadet ryg og er stoppet. Pernille har nu igen
overtaget tirsdagsholdet. I denne sæson bliver det afprøvet om deltagerne nu kan flexe mellem holdene,
så hvis de er forhindret i at komme på det hold de er tilmeldt møder de bare op på det andet.
Ad. 6 Materiale fra Firmaidrætskonsulenten Carsten, og hjemmesiden.
Carsten vil gerne modtage flyers fra alle afdelinger. Carsten kan derved sende dem videre eller have med i
hånden, når han besøger firmaerne.
Hjemmesiden: Ny opsætning på vores mailadresser er sendt ud. Hvordan går det med at få dem sat op.
RFI Mailadresser: Nu har alle udvalg deres egen mailadresse. Claus opfordrede alle til at bruge de
mailadresser som hører til de forskellige aktiviteter. Det er nemmere hvis aktiviteten skifter
udvalgsmedlem eller en aktivitet bliver nedlagt. Så kan en anden person hurtigt overtage de mails som
kommer til den pågældende aktivitet.
Mails under RFI kan også læses på webmail på www.one.com
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Ad. 7. Eventuelt
Forslag til Ny aktivitet i RFI: Mountainbike stævner. Det forlyder at Danmarks bedste bane ligger i Hvalsø
skoven. Der er rigtig mange personer som har en mountainbike uden at være tilknyttet en klub. Der var
positiv stemning for dette.
Aktivitetsgebyr er 150,- kr.
Haltider kan bestilles nu.
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