Referat nr. 4
Afdelingsudvalgsmøde nr. 04
Onsdag d. 7. februar 2007. Kl. 18.00
på Kildegården.
Mødedeltagere: Kirsten Olsen, Inga Steffensen, Birgitte Herløv, Martin Skov, Mads Jensen, Kim
Larsen, Claus Schou, Jane Løvgren, Gerda Pedersen, Bitten Pedersen og John Petersen.
Afbud fra Arne Hansen.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af AU referat nr. 3.
3. Meddelelser fra formanden.
4. Debataften i Køge 26.02.07.
5. Kredsårsmøde 12.03.07.
6. Generalforsamling RFI 20.03.07.
7. Besøg i folketinget 27.03.07.
8. Idrætsårsmøde DFIF 14.04.07.
9. Nyt fra alle afdelinger.
10. Hjemmesiden / bladet.
11. Mail adresser.
12. Eventuelt.
Mødeleder: Claus Schou.
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
Ovenstående dagsorden blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af AU Referat nr. 3.
Rettelse: Det var Finn Joel som var mødt op som repræsentant for stavgangsafdelingen.
Ad. 3. Meddelelser fra formanden og andre.
Livsstils afdeling. Claus har haft møde med Inga og Susanne om afdelingens fremtid.
Vi skal have sådan en afdeling, da det er det bedste "vindue" til kommunen. Vi skal ikke have en
afdeling for syns skyld, men det skal være en aktiv og ikke mindst attraktiv afdeling, hvor folk
har lyst til at komme. VI véd Inga har brugt meget energi og tid i denne afdeling. Udvalget og
Claus har haft et møde med Jan Madsen fra Life Club i Hyrdehøj centeret den 25.01. 2007, for at
undersøge muligheden, for om vores Livsstilsafdeling kan have udgangspunkt der.
Vi er blevet enige om, at vi tager en prøve periode på fire måneder og ser tiden an, om hvorvidt
der kommer flere efter at vi har fået nogle faciliteter som er mere attraktive end før, samt at vi vil
tilbyde alle vores medlemmer en rabatordning på benyttelsen af centeret. Rabatordningen kunne
være at medlemmer i RFI ikke skulle betale indmeldelsesgebyr på ca. 400 kr..
Det er vigtigt at RFI har en Livsstilsafd. Da den beskæftiger sig med sundhedsfremmende
foranstaltninger.
Claus har endnu ikke set en kontrakt fra Life Club. Vi afventer og håber på et godt tilbud.

DFIF. Claus Schou indtager Knud Johansens plads her fra årsskiftet, og bliver permanent
medlem af styrelsen i DFIF. Claus meddeler at det selvfølgelig ikke ændrer på det han laver for
RFI, men forhåbentlig flere informationer til gavn og glæde for RFI.
Start to run. Møde tirsdag 14. dage til at beslutte sig om vi skal med.????????
Futsal: Evalueringsmøde den 14 marts i Roskilde, om Futsal stævnet fra den 7. januar 2007.
Opfordring til udvalgene: Personalet i forbundet ligger inde med meget viden og kan yde hjælp
til udvalgene i mange forskellige opgaver også råd og vejledning. Så gør endelig brug af denne
store mulighed som ligger til rådighed ganske gratis.
Træf i Keglecentret: Der var ikke den store tilstrømning og der er ikke resurser nu til at starte
en kegleafdeling.
Golf: Forslaget fra Kredsen var at golf skulle være et samarbejde mellem RFI og KFB. Det viser
sig at KFB ikke ønsker at være med og RFI vil så arbejde på at få Golf som aktivitet.
Kredsformand Arne Sørensen har skaffet et tilbud fra Ørsted Fisk og Golf se www.fisk-golf.dk .
Gerda Petersen fra RFI har overtaget tilbudet. Der skal være møde med Annette Hvidtfeldt, hvor
tilbudet skal vurderes.
Hvis et udvalg holder et møde med et særligt indhold, ønsker Claus at få underretning om dette
og måske deltage i mødet.
Kobberbryllup: John Pedersen takkede for opmærksomheden ved Irene og hans kobberbryllup.
Ad. 4. Debataften i Køge.
Fritidsudvalgsformand Inga Skjærris kommer til Køge den 26. februar 2007 kl. 18.00. Inga
Skjærris er inviteret af Roskilde Amtskreds for at fortælle om fremtidens sport, hvor står vi?
Claus vil sende indbydelsen ud til alle udvalgs formænd i morgen.
Sanne Kalkerup er inviteret. Sidste tilmeldingsdag er den18. februar 2007.
Ad. 5. Kredsårsmøde.
Årsmødet i Kredsen afholdes den 12. marts 2007. Kl. 18.00 på Kildegården i lokale 3 stuen.
Indbydelsen sendes til alle aktivitets formænd. RFI har 3 stemmer udover de medlemmer fra RFI
som sidder i Kredsbestyrelsen. Fra RFI vil Claus Schou, Gerda Pedersen og Kim Larsen møde.
Ad. 6. Generalforsamling RFI 20. marts 2007 KL. 18.00.
Der kræves adgangskort både til Generalforsamlingen og til den efterfølgende middag.
Tilmelding skal helst klares på nettet. Bitten sender de af den vej indkomne tilmeldinger til
Gerda.
Alle medlemmer har en stemme. Spørgsmålet om børn har stemmeret blev rejst. Det er sådan at
alle som har betalt kontingent har stemmeret, men børn er ikke valgbare? Dette vil blive
undersøgt nærmere.
Kl. ca. 20.00 er der middag.
Claus sender noget om generalforsamlingen til Jane som så vil sætte det i avisen.
Udvalgsmøderne afholdes inden den 1. marts 2007. Jane skal have besked på hvem der er i
udvalgene efter denne dato. Hvem træder ud og hvem kommer ind?

Referat fra udvalgsmøder og andre møder. Claus ønsker at se disse.
Årsberetning fra udvalgene: Skal sendes til Claus. Hvis udvalget selv ønsker at fremlægge
årsberetningen på generalforsamlingen, skal dette i god tid meddeles Claus.
Ad. 7. Besøg folketinget 27 marts 2007.
Rundvisning på Christiansborg tirsdag den 27 marts 2007, kl. 17.45. Vi starter med lidt mad,
dagens ret. Derefter er der rundvisningen af Flemming Damgaard. Vi slutter af med kaffe og te i
venstres grupperum, hvor vi kan stille spørgsmål. Der kan deltage 2 fra hver afdeling. RFI giver
togbilletten og det lille traktement.
Vi mødes på perronen på Roskilde station. Jane sender besked til alle om hvornår vi skal mødes
der.
Ad. 8. Idrætsårsmøde DFIF den 14. april 2007.
Program kl. 12.00 Fællesmøde. Kl. 14.00 Årsmøde i afdelingerne. Kl. 17.00 Afslutning.
Det er vigtigt at alle idrætsgrene som kan deltage i DM deltager. Det er til dette møde der tages
beslutninger og regelsæt kan ændres. De idrætsansvarlige i DFIF bliver valgt denne dag. I kan få
lejlighed til at tale med andre som sidder med tilsvarende problematikker i andre klubber. I kan
få og give gode ideer videre. Hvordan gør de andre? Forslag skal være modtaget den 14. februar
2007.
Claus deltager i kraft af hans plads i forbundsstyrelsen.
Bowling, Kirsten Olsen vil give Claus besked om hun kan deltage.
Fodbold, Kim Larsen vil give besked inden en uge.
Golf, Gerda Pedersen deltager.
Roskilde Amtskreds Repræsenteres af John Pedersen.
Ad. 9. Nyt fra alle afdelingerne.
Badminton: Har en stille sæson. Der er kun få hold der vil spille turnering. Spilletiden er derved
mindre. De fleste vil spille mod og med de samme. Har holdt årsmøde den 28/2-2007 i
Tjørnegårdshalden. Overvejer fremtidige tiltag i badminton. Ingen ændringer i udvalget.
Bowling: Rigtig god sæson. Har været til bymach mod Køge Firma Bold. 8 deltagere fra RFI og
ca. 150 fra Køge. RFI spillerne kom hjem med de 3 af præmierne. Godt klaret. Præmierne bestod
af et tilskud til det kommende DM stævne. Kirsten fortæller at banerne i Roskilde er meget
nedslidte. Ane Hansen har undervist i Bowling.
Udvalget: Ane Hansen stopper og Gert Brix Hansen kommer ind i udvalget.
Bridge: Intet nyt.
Fodbold: Udendørs fodbold Tilmeldingsfrist den 16/3-2007. Tilmelding kommer på
hjemmesiden 1/3-2007. Kim skal have listerne over dem som spillede sommeren 2005, vinter
sæsonen 2005/2006 og sommer 2006. Det ville være en god ide at gøre disse hold opmærksom
på fodbold afd. og dennes tidsfrist for tilmelding.
Der skal laves plan over de forskellige holds medlemmer. Claus opfordrede til at bruge den
blanket som blev brugt til Futsal stævnet.

Medlemslisterne skal Gerda have hurtigst mulig efter deadline den 13/3 Gerda sender så
girokort ud til deltagerne.
Betalingen skal være klaret når holdet går på banen 2. gang.
Futsal: Fra start var der 6 hold nu er der 5 hold. SuperBest har trukket sig men skal betale
alligevel. Spilledag mandag. Da holdene var meget forskellige styrkemæssigt har spillerne
fordelt sig på forskellige hold, sådan, at de får nogle gode jævnbyrdige træningskampe ud af det.
Målet er at få spillet en masse Futsal.
Dommerne fra København er dyre, men til gengæld har de været engageret og velforberedte.
Dommerne fra Gl. Roskilde foretrækkes nu, fordi de er billigst. Der har været nogle meget
uheldige episoder med manglende arrangement og opmærksomhed fra dommere.
Valg af fremtidige dommere. Evt. møde med SPU hvor Claus og måske Annette Hvidtfeldt
deltager.
Dansk bold design har henvendt sig, ønsker at Futsal afd skal teste 10 bolde for firmaet. Det
siger afdelingen ja til.
Afdelingen overvejer at lave et stævne med sponsere. Har fået grønt lys til dette.
Kim ønsker at få en mere i udvalget. Vi håber han snart finder en interesseret.
Futsal stævne den 7/1 2007 var hyggelig sjov, liv og gode kampe på højt niveau. Spillerne var
delt op i 3 grupper derefter finale. Der var ikke så mange tilskuer da turneringen var arrangeret
sådan at grupperne blev afviklet enkeltvis hvis de var mikset ville alle spillerne være der
samtidig og derved give mere liv og stemning på tilskuerpladserne. Dette forslag kan tages op på
evalueringsmødet her i Roskilde den den 14. marts og igen på Idrætsårsmødet den 14/4-2007
Vindere af turneringen blev Santana. De havde vundet 4 ud af 5 turneringer.
Livsstil: Inga Steffensen stopper som formand men forbliver i udvalget. Mie Lauersen er den
nye Formand i Livsstilsafd. fra den 1. marts 2007. Liselotte Sørensen stopper som
udvalgsmedlem.
Der er et stort frafald af medlemmer, der er kun få tilbage. Der skal en relancering til af
livsstilsafdelingen.
Der arbejdes på at få et samarbejde med Live Club på Hyrdehøj.
Og det kunne være klubaften torsdag kl. 18.30-19.00 Vejning og kostvejledning. Gymnastik,
spinning Der er nogle særskilte rum, hvor møderne kan holdes og hvor afd. s ting kan være. 10
% rabat for livsstilsafd.s medlemmer. RFI´s medlemmer skal ikke betale indmeldelsesgebyret på
ca. 495 kr.
Fra 1. februar til 1. juli 2007 er prisen den samme som tidligere 450 kr. og 90 kr. i
grundkontingent.
Hjemmesidens lukkede sider prøver afd. at få i gang med spørgsmål og svar.
Jane sørger for at der kommer noget i avisen. Forbundet laver plakater og flyer.
Claus har endnu ikke fået kontrakt forslag tilsendt fra Live Club.
Sundhedsdagen på Hestetorvet den 25-26. august 2007 deltager Livsstilsafd. i.
Stavgang: Er en velfungerende afd. med 41 medlemmer. Ønsker en instruktør mere og en mere i
udvalget.

Tirsdagsholdet. Mødes forskellige steder hvor de går fra.
Onsdagsholdet. Går ud fra Kildegården eller Boserup.
Der laves turpogram. Har forskellige planer om ture med andre f.eks. Lady work og
halvmaraton.
Petanque: Sommersæsonen starter den 30. april 2007. Der spilles mandage kl.10-12.00. Der har
ingen interesse været til et aftenhold. Udvalget sender besked til Jane om hvem der er i udvalget.
Det oplyses at der er et andet hold på Tjørnegårdsvej. Udvalget bliver spurgt om det var en ide at
udfordre dem til kamp og en hyggelig dag.
Svømning: Fungerer fint. Der er tilgang på nogle hold. Nogle deltagere er blevet opfordret til at
flytte hold for at få alle hold godt besat. Holder årsmøde i februar.
Udvalget er uændret.
Tennis: Har holdt årsmøde den 27. januar 2007. Udvalget er uændret.
Har holdt Jule mix max den 27. januar. Holder Klubmesterskab i Herre double og Mix double til
marts.
Har så småt begyndt at lade medlemmerne booke nogle banetider på hjemmesiden. Når
spilleplanerne bliver lagt er der nogle tider som står åben. Når spillerne så mailer til mig om
hvilke tider som de ikke kan komme til, sætter jeg også dem på hj. siden. Spillerne kan så til en
hver tid, se hvilken tider der er ledige i hallen og kan sende mig en mail om hvilken tider de
ønsker at benytte.
Ad. 10 Hjemmesiden / bladet.
Vi fik en god snak om hj. siden Den er kedelig hvad skal der egentlig stå. Information /
Underholdning /Aktiviteter / Aktuelle ting på forsiden / Månedens Tema.
Den skal gøres noget mere spændende.
Inga efterlyste noget mere stof, billeder og simpelthen alt muligt til hj. siden, fra udvalgene. Send
bare alt muligt til Webmaster Inga Steffensen. is@rfi.dk
Hjemmesiden skal have endnu et løft, det forsøger Inga og Bitten at give den.
Keywords nøgle (ord der kan søges på) efterlyses fra udvalgene.
Bladet. Deadline til næste blad er den 26. februar 2007.
Bladet i 2006 kostede RFI 20.000 kr.
Ad. 11. Mail adresser.
Da nogen har temmelig mange mails at forvalte hver dag, blev der henstillet til at vi brugte
samme mailadresse at sende fra, når det kan lade sig gøre og meget gerne en rfi mail adresse.
Ad. 12. Eventuelt.
IOD= Idræt om dagen og FMI=Forening til fremme af idræt og motion i dagtimerne. Holder
møde i Silkeborg den ?? 2007. tilmelding den 26. januar 2007-02-16
Næste Afdelingsudvalgsmøde er tirsdag den 2. oktober 2007 Kl. 18.00.
Referent Bitten Petersen

