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Referat af

Afdelingsudvalgsmøde nr. 12.
Torsdag den 11. november 2010 Kl. 18.30 på Kildegården.
Mødedeltagere: Kirsten Olsen, Arne Hansen, Birgitte Herløv, Kim Larsen, Mads Jensen, Pernille Lützhøft
Jensen, Claus Schou, Jane Løvgren, Gerda Pedersen, John Petersen og Bitten Petersen.
Afbud fra: Morten Kragh.
Mødeleder: Claus Schou.
Referent: Bitten Petersen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af AU referat nr. 11.
Meddelelser fra formanden.
Nyt fra alle afdelinger.
Foreningsudvikling – hvad så nu!
Materialer til Carsten (firmaidrætskonsulent).
Eventuelt.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2. Godkendelse af AU referat nr. 11.
AU referat nr. 11 blev godkendt.
Ad. 3. Meddelelser fra formanden.
Region Hovedstaden:
Aftalt vi skal udveksle erfaringer på de aktiviteter som bliver sat i gang rundt omkring. Der er også blevet talt
om at vi kunne samarbejde noget mere. Der er ingen tvivl om at vi er forskellige i foreningerne, men noget kan
helt sikkert bruges på tværs. ”Vores” Firmaidrætskonsulent er meget energisk og har en for os god
gennemslagskraft, når han kommer ud til i firmaerne. Vi lovede ham på vores sidste AU-møde, at de ting som
han skal sælge ligger klar i god tid. Det stiller så nogle krav til os, nemlig at vi allerede nu har tænkt over det,
som skal sælges i starten af året.
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Sundhedsdagen: I lighed med sidste år, havde vi valgt at lade det være hele foreningen som vi skulle sælge.
Igen fik vi stor hjælp fra forbundet der havde sendt afdelingsleder Bo Isaksen herover for at sælge Motion på
Arbejdspladsen. En god dag, som jeg er sikker på at Gerda har meget mere at fortælle om.
Gerda Pedersen supplerede at der var flere uheld. Body Mass Index måleren gik i stykker. Kunne ikke skaffe et
andet. Der blev målt blodtryk og RFI´s P.R. materiale blev delt ud. Bo Isakson kom fra forbundet. Der var ikke
mange hjælpere herfra.
Gerda mener vi skal overveje i BS om vi skal være med til næste år.
PR.:
Næsten alle afd. har til efterårs sæsonen fået lavet vores materiale, som aftalt i den nye opsætning – stor tak til
alle for det. Vores hjemmeside har fået ros fra forbundet, vi er blandt dem med en opdateret hjemmeside.
Bike & Run stafet:
Claus var en tur i Slagelse for at se på hvordan de havde grebet arrangementet an. Det var et par af de ”gamle”
rotter i friluftslivet der var med i arbejdsgruppen, og Claus fik flere gode råd. En af de helt store overraskelser,
var at der kun var fire hjælpere på under selve afviklingen. De klarede det fint, men jeg synes nok at der skulle
være mindst et par mere. Efter at have set det meste af løbet, har Claus tilmeldt RFI til løbet næste år.
Forbundet står bag næste år også, og med et tilsagn fra en sponsor, tror jeg vi kan få noget godt og konstruktivt
ud af det løb.
Claus efterlyser hvilke aktiviteter som foregår i Roskilde i april, maj og juni måned. Bike & Run skulle nødig
være samtidig med andet stort arrangement.
Haltildeling:
Dette er ved at være en katastrofe. Vi har fået så lidt tid, at det kommer til at koste os en indtægt som betyder, at
vi kommer til at få et underskud, når vi taler om tider som vi benytter i haller og sale. Dette er noget som
kommer til at kunne ses på budget 2011, og I vil blive informeret om prisstigninger for alle aktiviteter til næste
år.
Seminar for bestyrelsen:
Vi har afholdt et seminar for bestyrelsen her i oktober måned.
Der skulle laves en ny forretningsorden. Den blev lavet, men er lige nu under ”finpudsning” rent sprogligt – den
vil I få ud inden året er omme.
Det andet var af en noget mere barsk karakter, nemlig økonomi. Som nævnt under haltider, har vi mistet så
meget tid, at vi ikke kan få det til at hænge sammen mere. Derfor kan vi ikke lade turneringerne være
omkostningsfrie for udvalgene fremover. Vi er nødt til at lade bruger prisen indgå fremover. Vi fik ikke færdig
gjort dette store punkt, derfor kan vi ikke komme med vores oplæg for næste sæson, før sidst på året. Men det
er allerede nu vigtigt, at alle udvalg ikke sætter noget i gang, uden først at have vendt det økonomiske med
bestyrelsen.
Landsdels øst møde:
Lige som sidst, blev det afholdt i Næstved. Denne gang var der to emner på programmet. Hjemmeside /
getONLINE og fremtidig prioritering af Forbundets ressourcer.
Forbundet er lige ved at have den nye hjemmeside klar til foreningerne, som kommer til at lægge sig op af
forbundets. I Vordingborg kører man lige nu et pilot projekt for at finde den helt rigtige formel. Med den nye
hjemmeside bliver der også mulighed for at komme ”getONLINE” – vi får muligheden for at betale via vores
hjemmeside. Vi har sagt ja til at komme over på den nye, og ja til at få betalingsmodulet med. Der er mange
gode ting ved det nye, nemlig muligheden for at køre vores medlems registrering og finans modulerne sammen,
og derved spare tid.
De fremtidige ressourcer er en anden vigtig ting som vi også skal tage stilling til i 2011. Brugen af konsulenten
(sælgeren) er bare en af tingene, og det tilskud som vi i dag får fra forbundet. Dette er selvfølgelig noget som
bestyrelsen kommer til at arbejde med til næste år, men det vil uden tvivl ikke undgå at berøre os alle.
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”Vores” lokale på Kildegården:
Lokalet koster 17.000,- om året hvis vi skal have det for os selv. Kommunen kan leje lokalet ud for 5 kr. i
timen. Det vil sige det er dyre for os at være ene bruger af lokalet, end hvis vi lejer lokalet når vi skal bruge det.
Vi arbejder videre med sagen.
Våbenskabet:
Våbenskabet forsøger vi at få afviklet.
Ad. 4. Nyt fra alle afdelinger.
Badminton:
Der er kommet 2 nye hold med til turneringen. Der skal gøres en indsats for at få flere med.
Der spilles onsdag i Tjørnegårdshallen
Bowling:
Der er 10 personer som er holdt op i år
Der skal holdes møde om hvorfor de holder op. Der er 40 spillere.
Kirsten stopper som formand med udgangen af denne sæson. Gert Brix Hansen er parat til at være udvalgs
formand i bowling afd.
Bridge:
Mangler medlemmer. Forsøger at få de sidst med så torsdagsholdet kan komme i gang. Ligger foreløbig stille
indtil jul.
Der skal reklamer op flere steder. Der skal laves flyer til bridge afd..
Fodbold:
Der har været 30 hold med i sommer turneringen. Turneringen er gået godt. Der var kun et par hold som skabte
problemer.
Dommerne fra fodbold afd. har klaret opgaven.
Futsal:
Futsal Roskilde mester 2010 som afvikles den 4. december 2010 i Roskilde hallen. Her regnes med
udelukkende at bruge vores egne dommere.
Kim blev opfordret til at finde egnede personer til at være med til at varetage arbejdet i fodbold og futsal. Det er
svært, men Kim arbejder fortsat med dette.
Golf.
Holder vinterferie.
Havde en god turnering over sommeren.
Løbende turnering efterfulgt af afslutning.
Starter igen i april. Spilledag er onsdag.
Gokart:
Der var ikke mange tilmeldt, men arrangementet blev afviklet alligevel.
Claus har kontaktet andre klubber for at høre hvordan de har taklet arrangementer af lignende art.
Det er nemmere at få tilmeldinger på 2 mand hold end 4 mands hold. Der kan køres over flere søndage
Det er meget usikkert om der bliver kørsler i 2011. Det har givet stort underskud.
IA skal hjælpe os med gode ideer.
Stavgang:
Tirsdagsholdet går godt. Der er 16 stavgængere.
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Der arrangeres mange gode udflugter. Mange ture ud i naturen, rundt om på sjælland.
Har f.eks. gået Ecco Walkerton og tur til Christiania m.m..
Onsdagsholdet er nu nedlagt. Der var for få deltagere.
Svømning:
100 medlemmer, medlemstal svinger meget.
Ønsker betalingsmodul, når det kommer på hjemmesiden.
Zumba: Nyhed
Tirsdag og onsdags hold på Sct. Jørgen skole. Der er ca. 32 personer på hvert hold.
Er en stor succes. Holdene blev hurtigt lukket for tilmelding. Der er nu venteliste. Alderskassen er fra 14 til 72
år
Tennis:
Der er 30 medlemmer. Udvalgsmødet holdes den 15. januar 2011.
Kommunikation afd.
Brug af kopimaskinen. Vi har mistanke om at andre en os fra RFI bruger maskinen. Vi er derfor blevet enige
om at gemme ledningen til kopimaskinen i det høje aflåste skab, højre side, i lokalet.
Ad. 5. Foreningsudvikling – hvad så nu.
Peter Trolde har holdt en aften, hvor vi blandt andet talte om hvor svært det var at få frivillige ledere.
Vi har ikke fået meget konkredt ud af det. Men vi kender hinanden noget bedre. Det kan være givtig når vi igen
skal mødes om noget aktivt.
Ad. 6. Materiale til Carsten (Firmaidrætskonsulent)
Fleyer skal sendes til Carsten.
Ad. 7. Eventuelt.
Julefrokost for AU og BS torsdag den 16. december. Sted og tid er endnu ikke fastsat. Claus vender tilbage med
info herom.
Der er regions idrætsmøde den 23. november i Køge Firma bold. Mange ture ud i naturen. Gerda har tilmeldt
sig.
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