Referat nr. 02
Afdelingsudvalgsmøde nr. 02.
Onsdag den 12. september 2006 kl. 18.00.
på Kildegården.
Mødedeltagere: Arne Hansen, Jim Pedersen, Inga Steffensen, Birgitte Herløv, Martin Skov,
Klaus Langager, Kim Larsen, Claus Schou, Jane Løvgren, Gerda Pedersen, Bitten Petersen og
John Petersen.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af AU referat nr. 1
3. Meddelelser fra formanden og andre.
4. Nyt fra alle afdelinger
5. Kegler – nyt tilbud til vores medlemmer
6. Golf – et nyt tilbud i samarbejde med kredsen
7. Førstehjælp.
8. Vores blad
9. Hjemmesiden www.rfi.dk
10. Futsal og volleyball stævne i starten af 2007
11. Eventuelt
Mødeleder: Claus Schou.
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2. Godkendelse af AU referat nr. 1.
Punkt 7 omhandlende fælles tilmeldingsblanket i bladet. Det er senere besluttet på et BS møde at
der ikke skal være en fælles tilmeldingsblanket i bladet. Det viste sig at have flere ulemper end
fordele.
Ad. 3. Meddelelser fra formanden og andre.
Projekt Trekroner / Østbyen.
Konklusion på projektet skal drøftes, med de involverede. Claus har aftalt med Sannie og
Christel, at det møde foregår pr. tlf. i september. Evalueringen kan derved gøres færdig i
september.
Stortræf den 22.-23. september 2006: Deltagere er Claus Schou, Jane Løvgren, Gerda
Pedersen, Bitten Pedersen, John Petersen, Inga Steffensen, Morten Vincent og Susanne Jensen.
Vi kører sammen i to biler.
Kurser: Der ligger en kursusoversigt på DFIF´s hjemmeside. Se om der er relevante kurser til
udvalget eller kommende udvalgsmedlemmer /ledere. Vi skal være opmærksomme på at de som
får kurser forhåbentlig giver RFI noget tilbage i form af udvalgsmedlemskab, lede nogle hold
eller lignende.
Sundhed hvis ansvar den 27. september 2006. Inga og Jane er meldt til. Jane reklamerer lidt
for det gode emne.
Beklædning: RFI´s nye lyseblå trøjer lå klar til samtlige udvalgsmedlemmer.

Roskilde idræts union: Claus har først på året haft brevveksling med RIU´s formand, som
sluttede med at Claus foreslog at de holdt et møde. Efter dette har Claus ikke hørt noget fra
formanden. Dette vil Claus følge op på.
Girokort til medlemmerne. Skriver kasseren efter medleDe skal skrives på PC så vi må afvente at
de kommer. Vi skal ikke begynde at skrive dem selv.
Ad. 4
Badminton. Har nedgang i medlemstallet med ca. 1/3. Der er kommet et nyt medlem i udvalget
som er Morten Vincent. Der er kommet nye regler i badminton, disse står på Dansk Badminton
forbunds hjemmeside.
Bowling: Der er venteliste til de eftertragtede spilletider. Det er det samme tidspunkt de fleste
ønsker at spille.
Turnering er der endnu ikke arrangeret. Der er endnu ikke noget tiltag fra folkene som deltog i
bowling arrangementet.
Bridge: Der er startet 3 hold. Det er 1 mindre end sidste år. Der er 52 medlemmer.
Fodbold: Jim Pedersen går af som formand og Kim Larsen tiltræder. Jim vil støtte og vejlede
Kim til han er godt inde i arbejdet. Et andet nyt medlem i udvalget er Mikkel Hoffmann Hansen,
som skal tage sig af skrivearbejdet, Resultater m.m. 35 hold er tilmeldt.
Fodbold afd. skal sende navn, adresse, tlf. nr. og mail adresse på de nye medlemmer i udvalget til
Jane Løvgren.
Dommer dækning er et meget stort problem. Selvom der er bestilt dommere kan SPU aflyse
samme dag og det gør de ofte. Det blev luftet om RFI kunne have sine egne dommere. Problemet
ved det kan være at hvis de dømmer en kamp for SPU eller DGI er de SPU dommere og
fremover kan de så blive trukket væk fra RFI´s kampe samme dag. Jim har et møde med
dommerne om dette problem.
Futsal: Angående Dommerkurser kontakt da Annette fra DFIF.
Der kan spilles/trænes i Tjørnegårdshallen mandag aften fra kl. 19-22
Der er Futsal til Stortræffet men ingen fra afd. har meldt sig.
Livsstil: Deltog med stor succes på sundhedsdagen på Hestetorvet. Der er i tiden meget fokus på
sundhedsfremmende og forebyggelse af sygdomme.
Har haft 22 personer til infoaften.
Afdelingen bruger elever fra Ankerhus seminarium som er på sidste år. Der er Kostvejledning
hver anden gang. Det koster 450 kr. pr halvår.
Sundhedstjek i livsstilsafd? Inga vil undersøge om dette er noget som afd. kan rumme.
Sundhedsfremmende tiltag overgår fra den 1. januar 2007 fra amtet til kommunerne og her skal
vi gerne være med.
Stavgang: Går hele året. Har haft respons på annoncen. Har fået flere yngre med. 45 medlemmer.
Har svært ved at skaffe nye til udvalget.
Petanque: Har lige sluttet sæsonen. Fortæller at sæsonen er gået godt.
Aftenhold har det ikke været muligt at få startet.

Ønsker at få en annonce i avisen inden sæsonen starter til foråret.
Svømning: Er kommet godt i gang. Glæder sig over at den tid om torsdagen som blev taget fra
afdelingen nu er til rådighed igen.
Tennis: Nedgang i medlemmer. Der er ledige pladser. Vi er kommet godt fra start med de 32
medlemmer og de 13 aflyste spilledage vi har indtil jul.
Ad. 5. Kegler. Nyt tilbud til vores medlemmer.
Jane og Claus har været til møde med Kegle centeret på T.H. Nielsensvej den 19.07. Der var
ledige baner onsdag og torsdag fra kl. 16 Pris er ca. 110 kr. i timen for 2 baner Der er 4 ledige
baner. Der kan være 4 personer om 1 bane i ½ time af gangen Hvis det blev aktuelt var det til at
forhandle om prisen. Hvis vi kan finde de rette personer er det en rigtig god ide.
Introaften onsdag d. 15.og torsdag d.16. november 2006 kl. 17.00-19.00. Hvis der kommer
mange kan spilletiden forlænges. Der skal være 1-2 tovholdere fra bestyrelsen. Jane vil sørge for
annonceringen m.m.
Der var DM i kegler i 2005.
Ad. 6. Golf. Et nyt tilbud i samarbejde med kredsen.
Golf er ved at blive planlagt på Ørsted Fisk og Golfs baner som ligger Åbakkevej 13 ved Ørsted.
www.fisk-golf.dk Der er en 9 hullers bane. 27 personer kan spille af gangen. Det koster 90 kr. pr
person. Udstyr kan lejes på stedet.
Aktiviteten Golf er et samarbejde mellem Køge firmabold og Roskilde Firma- og Familieidræt.
Der skal mindst være et udvalgsmedlem fra Køge og Roskilde, sådan at begge klubber er
repræsenteret. Jan Erik Pedersen vil møde fra Roskilde.
Ad. 7. Første hjælp.
Førstehjælps kursus bliver arrangeret for udvalgsmedlemmer og bestyrelsen i begyndelsen af
2007. Mindst 12 skal deltage og foregår en aften mellem19 og 22. Det er ikke muligt at få datoen
endnu. Jane vil sørge for tilmeldingen.
Ad. 8. Vores blad.
Deadline til næste blad er den 20. november 2006. Jane modtager meget gerne stof til
decemberbladet allerede nu.
Juni bladet udkom ikke grundet manglede stof. Dernæst var det besluttet at sætte en stor annonce
i aviserne om hvilken aktiviteter som starter i RFI sådan at vi også blev mere synlige for også
ikke medlemmer af RFI.
Det besluttes at der skal annoncer i aviserne lige inden det bliver forår og igen inden
vinteraktiviteterne skal starte.
Vores plakat skal også hænges op på uddannelsesstederne i Roskilde fremover.
Ad. 9. Hjemmesiden.
Hjemmesiden er vores fremtidige medie og skal altid være se værdig. Fremover skal
hjemmesiden matche forbundets · så alt bliver mere ensartet i forbundet.
Alle afdelinger har ansvar for hvad der står på pågældendes aktivitets sider på
hjemmesiden.

Det skal være aktuelt stof og alt andet skal slettes For at få ændret tekst og billeder på
hj.siden skal udvalget rette henvendelse til Webmaster Inga Steffensen og i dennes fravær
Sekretær Bitten Petersen.
Vi har pr. den 14. august overgået til CMS system. Inga som er vores Webmaster, har arbejdet på
at få vores nye hjemmeside til at "gå i luften" Det er af forskellige årsager ikke lykkedes endnu.
Hjemmesiden skulle gerne være klar i midten af oktober. Der er arrangeret kursus i CMS
systemet den 5. oktober på Kildegården.
Bitten har lovet at være Ingas sparringspartner og stedfortræder.
1.december 2006 ophører alle mail adresser som ender på @DFIF Herefter er det kun ansatte
i DFIF og styrelsen som får denne adresse.
I forbindelse med vores hjemmeside er der 10 gratis mailadresser som ender på @RFI.dk Hvis vi
skal bruge flere må disse købes. 8 af disse adresser bruger bestyrelsen, webmaster og
medlemsregistrering. Vi afventer om udvalgsformændene også ønsker denne mailadresse.
I en 3 måneders periode kan der laves henvisning til ny mail adresse.
Nye mail adresser efter den 1. december 2006:
Roskilde Firma- og Familieidræt Roskilde@RFI.dk Claus Schou Medlemsregistrering
Medlem@RFI.dk Irene Petersen Inga Steffensen IS@RFI.dk Webmarster
Claus Schou CS@RFI.dk Formand
Jane Løvgren JL@RFI.dk Næstformand
Gerda Pedersen GP@RFI.dk Kasserer
John Petersen JP@RFI.dk Bestyrelsesmedlem
Bitten Petersen BP@RFI.dk Sekretær.
Alle i AU og BS får besked når alle har fået nye mailadresser.
Mailadressen på brevpapiret har Bitten lovet at gøre noget ved.
Alle nye mail adresser kommer på hjemmesiden.
Ad. 10. Futsal og volleyball stævne i starten af 2007.
Turnering Denmark Open den 7. januar 2007. DFIF afvikler denne turnering. RFI skal blot stille
med 2-3 hjælpere. Claus er en af dem. Kim ønskede at vide om hjælperne også kunne være
spillere. Det aftaltes at hvis der var 4-5 hjælpere kunne de godt være spillende hjælpere. Der er
store sponsere med som Nordisk film, coca cola m.m. Finalen spilles i Brøndbyhallen til marts.
Der spås at om 5 år er der ikke noget som hedder indendørs fodbold kun Futsal.
Volleyball. Stævnet som der var snak om skulle være i oktober er nu udsat til omkring, sidst på
vinteren / foråret. Dette skal være et enkeltstående stævne.
Ad. 11. Eventuelt.
Næste Afdelingsudvalgsmøde den 5. december kl. 18.00 på Kildegården, med efterfølgende
julefrokost.
Referent: Bitten Petersen

