Referat nr. 5
Afdelingsudvalgsmøde nr. 05
Tirsdag den 02. oktober 2007 Kl. 18.00
på Kildegården.
Mødedeltagere: Kirsten Olsen, Arne Hansen, Susanne Jensen, Birgitte Herløv, Martin Skov,
Mads Jensen, Claus Schou, Jane Løvgren, John Petersen, Gert Brix Hansen og Bitten Petersen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af AU referat nr. 4.
3. Meddelelser fra formanden.
4. Nyt fra alle afdelinger.
5. Nye tiltag.
6. Hjemmesiden / bladet.
7. Eventuelt.
Mødeleder: Claus Schou.
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
Ovenstående dagsorden blev godkendt.
Ad. 2. Godkendelse af AU referat nr. 4.
Referatet blev godkendt.
Ad. 3. Meddelelser fra formanden.
Kredsårsmøde d. 12. marts 2007.
Claus deltog i Roskilde Amtskreds årsmøde, som blev afholdt her i Roskilde. Der mødte 3 fra
Køge og lidt flere fra Roskilde. Se referat på DFIF hjemmeside. Roskilde Amtskredsen skifter
ikke navn nu. Vores kreds er en af de få tilbage i landet som har valgt ikke at ændre navn efter
kommune-sammenlægningerne. Efter min opfattelse bør vi her i Roskilde diskutere hvad det er
vi egentlig vil med dette samarbejde. DFIF er kommet med et bud på regionale kraftcentre, som
så kan afløse amtskredsene.
Futsal evaluering.
Vi havde fået den glæde at lægge "hus" til et møde med personer fra alle firmaidræts foreninger i
landsdel øst. Et godt møde med mange tilkendegivelser på, at futsal er kommet for at blive, som
en del af de tilbud som vi vil give vores medlemmer rundt omkring i Danmark. Her i Roskilde
var vi meget tilfredse med den måde som det er blevet kørt på, og RFI har lagt billet ind på selve
finale stævnet i februar 2008. Hvis vi kan få hallen, er vi næsten sikre på at vi får stævnet. Fra
vores stævne deltog et hold som samlet blev nr. tre på landsplan til finalen i Århus.
Landsdel øst møde d. 11. april 2007.
Et møde med ikke de store ting på dagordenen
Kun en ny ting, som så til gengæld er en af dem som kun kommer hvert femte år.

Claus har deltaget i en arbejdsgruppe omkring afholdelse af et stævne for hele landsdel øst. Vi
forelagde vores tanker på mødet for at se om der var opbakning til noget. Der var STOR
opbakning til at sætte vores projekt i søen som er SMS træf, Sport, Motion, Samvær. Dette
stævne skal efter planen afholdes her i Roskilde til næste år lørdag den 31. maj og søndag den
01. juni 2008. Vi har tænkt os at tage udgangspunkt i Darup idrætscenter samt Slagteriskolen.
Meget mere om dette senere.
Golf intro den 19. april.
Gerda har lagt mange timer i dette nye tiltag, og vi har været heldige at få nogle midler stillet til
rådighed fra DFIF. Vi har fået Arbejdernes Landsbank med som sponsor, og har kaldt vores
turnering for AL cup. Til selve introaftenen var der ca. 16 personer mødt op ude på Ørsted Golf
og Fisk.
Planmæssig opstart var den 10. maj 2007 med fire runder inden sommerferien og igen fire runder
efter sommerferien.
Formandsmøde DFIF 21. og 22. april.
Et af de absolut bedre møder i mange år. Der blev talt om den møde struktur som ligger i
forbundet. Styrelsen fik mange gode forslag til hvordan fremtiden angående møder kunne være.
Det blev arbejdet med "værdispil" om de kerneværdier som forbundet skal tænke på i fremtiden.
Vi blev fordelt på 19 grupper som skulle finde fem bud på kerneværdier. Her efter blev de 19
grupper til fire nye som igen skulle finde frem til fem bud. Da hvert bord havde valgt fem bud,
skulle hvert bord udvælge en person som skulle "kæmpe" i en boksering (der var et bord i
midten) om at finde frem til de fem kerneværdier som styrelsen skulle have med i deres videre
arbejde.
De fem værdier blev; Breddeidræt – Motion – Samvær – Livskvalitet – Forandringsparathed.
Målgrupper blev dagens sidste opgave til forsamlingen.
På andendagen blev der lanceret idéen om Regionale kraftcentre.
Møde med to nye personer til Livsstilsafdelingen.
Den 26. april havde jeg et møde med to nye personer som vil prøve at få denne afdeling til at
køre igen. Jeg havde taget Jane Have med fra DFIF, som en hjælp samt Susanne Jensen som er
den sidste person tilbage af det oprindelige. Vi fik en lang og god snak om hvad der kan gøres,
samt hvad vi forventer af dem. Det blev samtid besluttet at opsige vores aftale med Life Club
med udgangen af maj måned. De to nye samt Susanne har afholdt et møde den 03. maj, hvor de
kom med et oplæg til hvordan de vil komme videre. Efter sommerferien blev der så afholdt
sundhedsdag på Hestetorvet. Men til forskel fra de sidste to gange, var vi ikke placeret særligt
godt, samt det faktum at der var spejdere overalt, ja så gav dagen ikke den store gevinst. Vi har
fået lavet en ny aftale med Life Club, men allerede nu kan det ikke lade sig gøre at fortsætte, da
der mangler personer som vil være med. Jeg synes at det er rigtigt ærgerligt at vi ikke kan få det
til at køre, taget i betragtning af, at alle fokuserer på sundhed.
Sundhedsdagen.
Det er blevet besluttet at hele (RFI) deltager i sundhedsdagen 2008, for om vi af denne vej kan
tiltrække mennesker til vores afdelinger.
European Company Sports Game i Aalborg.

Til alle jer som ikke var med i Ålborg, i gik bare glip af en fantastik oplevelse. Her var alle sejl
sat til for at få en god oplevelse. Lige fra torsdag aften, hvor åbnings ceremonien skulle have
været afholdt i parken ved Ålborg hallen, men på grund af regn blev flyttet indenfor på under én
time, var der god stemning. Over fem tusinde mennesker fra det meste af Europa var mødt frem,
og fik nogle fantastiske dage.
Der er slet ingen tvivl om, at Aalborg kommunen har en helt anden holdning til det frivillige
arbejde som vi her i byen nok kunne savne.
Farvel til Kaj Knudsen.
Den 23. august 2007 var idrætskonsulent Kaj Knudsens sidste arbejdsdag i kommunen. Han
havde i den forbindelse indbudt til reception på biblioteket, hvor jeg også fik lejlighed for at
møde den nye idrætskonsulent Pernille. Claus håber at RFI kan få et godt samarbejde med
Pernille og hun er indbudt til et bestyrelses møder i nær fremtid. Det syntes Pernille var en god
ide.
Gokart.
Claus har i sommer haft et hold med i den turnering, som Københavns Firma Sport (KFS)
afholder på banen ude i Tjæreby. Jeg har haft en lille snak med formanden fra KFS, og vi har
aftalt at vi skal prøve at få et samarbejde op og stå, vores to foreninger imellem.
Tilskud Jane Løvgren fortæller om tilskud som Amtskredsen hidtil har fået af Roskilde
kommune, dette gives ikke mere. Fælles fritidsrådet, som har afholdt mange gode arrangementer
og hvorfra vi fik drift tilskud, eksisterer ikke mere.
Jane Løvgren er med i Bruger rådet for Kildegården.
Medlemsregistrering. John Petersen meddelte at de var klar til at modtage udmeldelser,
indmeldelser og andre ændringer (på navn, adresse) fra afdelingerne.
De afdelinger som ønsker en liste over medlemmer som er registreret i afdelingen, skal sende en
mail om dette ønske til medlemsregistreringen og ønsket vil blive opfyldt.
Medlemsregistreringen oplyser afd. om nye medlemmers registrerings nr.
DFIF vil gerne ind i samarbejde med kommunerne, så de har noget at tilbyde borgerne.
Motion på arbejdspladsen MPA takkede kommunen nej til.
Hvis vi laver et færdigsyet koncept kan dette tilbydes kommunerne. DFIF i Nyborg kan hjælpe
med dette.
Alle afdelingerne opfordres til at bruge deres Konsulenter Idræt og Motion i Nyborg. De kan
være behjælpelig med det mest utrolige.
Ad. 4. Nyt fra alle afdelinger.
Badminton: Her spiller de samme hold. Der har været sygdom i udvalget så de tanker og nye
tiltag som var aftalt er ikke blevet udført.
DM stævner over 2 weekender. Der var hold til individiuel, men der har ingen været med til
holdstævnet.
Fra 2008 spilles alle rækker igen i samme weekend.
Bowling: Der er 60 medlemmer som spiller onsdag kl. 11-12
1 bane koster fra 1/9 – 1/4 6120 kr.

Erhvervsbladet har en artikel om afholdelse af firmaturnering i bowling. Der er mange firmaer
med også nogen som ikke er registreret hos os. Claus ønsker der skal skabes kontakt til disse
firmaer.
Bridge: Er startet med de samme hold og spillere. Der spilles mandag eftermiddag, onsdag
eftermiddag og torsdag aften.
Fodbold: 43 hold har været tilmeldt. Vinderne var afbilledet i Dagbladet med stor artikel.
Holdene har i år fået aktivitetsgebyr og grundkontingent på samme girokort.
Futsal: Starter i november.
Golf: Instruktøren har fået meget ros. Nogen har klaget over at spilledage er blevet flyttet. Dette
bevirkede at de så ikke havde mulighed for at spille.
Livstilsklub: Afdelingen er lukket. Gennemførte maj måned med meget få deltagere. Folkene i
afd har gjort meget for at få medlemmer. Nu er kun Susanne Jensen tilbage. Var i
Sundhedsavisen, delte flyers ud, deltog i Sundhedsdagen på hestetorvet, m.m. men forgæves.
Forslag
berøringsflade i byen.
Så deltagerne kunne prøve noget nyt og måske noget andet en de traditionelle aktiviteter.
Aftalt at Susanne vil lave et oplæg til ovenstående.
Petanque: Har fået halveret medlemstallet. Der er 11 medlemmer tilbage. Formanden meddeler
at stemningen i udvalget er opgivende. Har spillet mandag kl. 10-12.
Forslag som udvalget kan drøfte:

Tage op og besøge dem.
en kamp og se hvordan de gør. Der er måske noget i kan bruge.

Stavgang: Tirsdagsholdet er stabilt og tager mange ture. F.eks. til Nexelø og Middelgrundfortet.
Sidst er der nogle af medlemmerne som er taget 4 dage til Dublin for at tage imod Vikingeskibet
Havhingsten. Dette er en vandretur uden stænger, grundet terrænet.
Onsdagsholdet bliver mindre og mindre. Birgitte efterlyser medlemmer også mandlige.
Forslag:

optræningspogram, hvori også tilmeldingen var. Sluttede af med deltagelse i samlet flok.

Svømning: Der er 106 medlemmer hvoraf 19 er nye. Der er 3 motionshold og 2 familiehold Der
er ca. 38 personer på hvert hold.
Nyt er at voksne fra familieholdet kan i de første 15 min af det følgende motionshold blive i
vandet og svømme nogle baner. Dette er nogle gange svært at komme til på familieholdet.
Forslag nytænkning.
ulemper og muligheder blev der talt om og om der er mulighed for at etableres et samarbejde
med Jyllinge, hvor der nu er Aquaspinning?
Tennis: Nedgang i medlemstallet til 25 medlemmer. Der er forsøgt med opslag rundt om i
byen.m.m.
Ad. 5. Nye tiltag.
Der arbejdes på at samle alle Kredsene i Landsdel øst i et samarbejde.
Landsdel Øst består af Firmaidræt Frederiksværk, Helsingør Firmaidræt, Hillerød Firmaidræt,
Køge Firma Bold, Roskilde Firma- og Familieidræt, København Firmaklubbernes Skak
sammenslutning, Københavns Firma Sport (KFS), Københavns Firma Idrætsunion (KFIU),
Firmaklubbernes Boldspil Union (FKBU) og Lyngby - Taarnbæk Firmaidræts Union LTFU.
Der arbejdes på et SMS træf. Sport, Motion og Samvær som skal afvikles den 31. maj og 01. juni
2008.

Sport:
Fodbold 7 mands.
Petanque.
Bowling.
Tennis.
Bridge.
Gokart.
Motion:
Spinning.

Samvær:

Prøv nyt:

Skal det være et åbent træf? Skal det kun være for medlemmer?
Beslutningen ligger hos Landsdel Øst.
Erhvervs avisen som kommer onsdage prøver at sætte gang i arbejdspladsernes medarbejdere.
De firmaer som ikke er medlem hos os skal have vores materiale tilsendt.
Ad. 6. Hjemmesiden / bladet.
Vebmarter stillingen er ledig. Da Inga ikke længere er med i Livsstilsafd mener hun ikke hun
rigtig har føling med hvad der sker. Foreløbig ser vi tiden an.
Bladet: Jane efterlyser rettelser til omslaget til næste blad da det snart skal i trykken. Dernæst
modtager hun gerne indlæg til næste blad allerede nu. Deadline bliver ca. 1. november men Jane
vil senere komme med en præcis dato.
Ad. 7. Eventuelt.
Christiansborg udflugten blev aflyst grundet der kun var 8 tilmeldte, oplyste Jane.
Angående Førstehjælpskurset så har Jane ikke hørt noget fra ham som skulle holde det. Jane vil
igen prøve at få kontakt med rette vedkommende.
Sundhedsdagen som afholdes på Hestetorvet. RFI er med på liste til 2008. Hvis RFI igen skal
være repræsenteret på torvet skal alle afdelinger være
repræsenteret.
Mødedato:
AU møde med efterfølgende Julefrokost
Onsdag den 05. december 2007 kl. 18.30 på Bryggergården, Algade
Referent Bitten Petersen.

