Referat nr. 1
Afdelingsudvalgsmøde nr 01.
Onsdag den 05. april 2006 kl. 18.00
på Kildegården.
Mødedeltagere: Kirsten Andersen, Arne Hansen, Inga Steffensen, Birgitte Herløv, Connie
Keinicke, Mads Jensen, Claus Schou, Jane Løvgren, Gerda Pedersen, Bitten Petersen og John
Petersen.
Fraværende: Jim Pedersen
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af HB referat nr. 92.
3. Ny mødeform.
4. Tilskud til deltagere ved et DM – stævne.
5. Aktivitets samarbejde med kredsen.
6. Stortræf DFIF.
7. Vores blad.
8. Hjemmeside www.rfi.dk
9. Sundhedsdagen.
10. Tøj politik.
11. Eventuelt.
Mødeleder: Claus Schou.
Ad. 1. Dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2. Godkendelse af HB referat nr. 92.
Referatet blev godkendt.
Ad. 3. Ny mødeform.
Hvilken form skal AU møderne have?
Hvad er der sket i udvalgene?
Hvad skal der ske i udvalgene?
Samarbejde i udvalgene, hvordan går det?
Samarbejde på tværs af udvalgene, hvordan går det?
Samle nogle opgaver og udføre dem sammen, kan det lade sig gøre?
Hvad kunne vi tænke os?
Hvor ofte skal vi mødes?
Det var nogle af de spørgsmål som Claus stillede mødedeltagerne.
Møde strukturen er ikke fastsat og ovenstående spørgsmål skal overvejes.
Afdelingsudvalgsmøde nr. 2 er fastsat til tirsdag den 12. september 2006 kl. 18.00 på
Kildegården.
Ad. 4. Tilskud til deltagere ved et DM-stævne.
DM stævner laves om så efter sommeren 2006 er der fri tilmelding.

Vi skal opfordre vores medlemmer til at deltage i DM stævner.
Der kan være deltager begrænsning til DM stævner. Foreningen som afholder DM stævnet
bestemmer hvor mange som kan deltage. Så vent ikke for længe med tilmeldingerne.
Hvilket tilskud skal deltagerne have fra RFI?
Aktiviteter i RFI hvor der er mulighed for at deltage i DM stævner er Fodbold, Petanque,
Badminton og Bowling.
Tilskud til DM stævner:
Tilskud til tilmeldingen til DM stævner, for RFI´s medlemmer . Udvalgene som kan deltage i
DM stævner, får tildelt et beløb årligt, som udvalget fordeler efter regler som udvalgene,
fastsætter på forhånd.
Beløbene er ikke fastsat endnu.
Der er budgetteret samlet med 4.000,00 i 2006.
Kørsels godtgørelse til DM stævner:
Kørsels godtgørelse gives til de personer, hvor RFI har ydet et tilskud til tilmeldingsgebyret.
Kørsels godtgørelse er fastsat til: Sjælland, Lolland og Falster 150 kr. Fyn 200 kr. Jylland 400 kr.
Ad. 5. Aktivitetssamarbejde med kredsen.
Indbydelse fra Roskilde Amtskreds torsdag den 20. april 2006 kl. 18.00 i Ravnsborg hallen i
Køge. Mødet skal handle om hvilke aktiviteter det ville være godt at Roskilde Amtskreds
arrangerede fremover.
Claus opfordrede kraftigt til at alle i udvalgene tog en tur til Køge denne aften. Tilmelding til
Claus inden den 12. april.
Ad. 6. Stortræf DFIF.
Afholdes hvert andet år i Nyborg. Næste gang den 22. og 23. september 2006. Deltagerne bliver
delt op i grupper efter de arbejdsopgaver de har påtaget sig i deres respektive firmaidrætsklubber.
F. eks Kassererne er sammen, sekretærer er sammen o.s.v.. Den endelige indbydelse er ikke
kommet endnu, først da ved vi hvem det er relevant for. Der går rygter om at bla. Webmarster og
Livsstil folk skal med.
Ad. 7. Vores blad.
Bladet skal ud til:
Alle som er medlem af et firma får bladet gennem firmaet.
Enkeltmedlemmer får bladet tilsendt.
Bestyrelse og Udvalgsmedlemmer får bladet tilsendt.
Bladet skal udkomme 3 gange årligt, marts, september og december.
Annonce i aviserne ¼ siders:
Sidst i marts. Som skal dække tilmelding på Fodbold, Petanque, Stavgang og skal nævne de
andre aktiviteter som er i RFI. Jane vil sætte denne annonce i snarrest.
1. uge i august. Livsstil, Bridge, Bowling, Svømning, Tennis, Stavgang og Badminton.
Jane efterlyser billeder fra aktiviteter i RFI, som måske senere skal bruges i bladet eller aviser.

Fælles tilmeldingsblanket i RFI´s blad hver gang, foreslår Mads. Dette blev vedtaget og Mads vil
udarbejde en sådan.
Forkerte oplysninger om RFI og dets aktiviteter. Hvis i støder på noget sådant, må i straks rette
det hvis det er muligt, hvis ikke kontakt da en i bestyrelsen.
Biblioteket. Jane vil undersøge om vi må lægge vores blad der. John sender kun 2 stk. dertil, som
de har bedt om.
Ad. 8. Hjemmesiden www.rfi.dk
Inga efterlyser materiale til hjemmesiden fra udvalgene.
Hjemmesiden bliver opdateret en gang ugentlig.
Petanque skal også have en side.
Fodbold udvalget bruger hjemmesiden til tilmelding og til registrering af resultater.
DFIF er i gang med at lave en skabelon til foreningernes hjemmesider rundt om i landet, sådan at
hj.siderne bliver ensartet. Derfor skal vi ikke ændre på vores hj. side nu, men ændre i teksterne så
oplysningerne er korrekte.
Ad. 9. Sundhedsdagen.
Sundhedsdagen afholdes den 26. august 2006 på Hestetorvet. Stavgang og Livsstil deltager.
I forbindelse med sundhedsdagen bliver der udgivet en avis. Inga og Birgitte vil sætte en artikel
i. hvor RFI bliver omtalt.
Ad. 10. Tøj politik.
Klicheen til RFI´s logo har det trykkeri som Intersport bruger. Tøjet er af god kvalitet.
Det blev besluttet at alle i udvalgene og bestyrelsen skal have en Polo shirt med kort eller langt
ærme.
Der var en del uenighed angående farven. Til sidst faldt valget på mellemblå. Connie vil
fremskaffe et farvekort til trøjerne.
Ad. 11. Eventuelt.
Foreningsnet. Alle formænd kan få en kode så de kan gå på DFIF´s hjemmeside og se de lukkede
sider. Claus sender et link til alle formænd i udvalgene hvor der kan bestilles en kode til DFIF´s
foreningensnet. Koden bliver sendt til Claus, som sender koden til dem som har søgt.
Futsal: DFIF´s målsætning for 2007 er at der er 32 indledende stævner. Finalestævne i Aarhus
med 64 hold.
Fodbold har problemer med at få turneringsplanen udarbejdet. Vi håber de klarer skærene og vil
fra bestyrelsens side yde dem hjælp, hvis nødvendigt.
Vollyball: 2 personer fra Den Danske bank har kontaktet RFI fordi de ønsker at lave et
Endagsstævne med vollyball. Der er planlægnings møde den 20. april 2006. Stævnet skal evt.
afholdes sen efterår.
Landsdel øst møde hvor Jane har deltaget. Her forlyder det at der er fremgang i aktiviteter som
linedans, indendørs og udendørs minigolf.
Førstehjælpskurser skal vi have det? Alle syntes det var en god ide.
Referent, Bitten Petersen.

