
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 03/2019  

 

 

                                        Fredag den 05. juni kl. 16.00 – 17.30 

Skovager 5, Gevninge 4000 Roskilde 

 
Mødedeltagere: Claus Schou, Mads Jensen, John Juul, Hanne Langager  

Afbud: Pernille Lützhøft Jensen 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

1.1 Hastesager/ændringer 

Intet 

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 02/2019 

Referatet blev godkendt og underskrevet 

 

2. Sager til beslutning 

2.1 Julemærkeløbet – hvordan kan vi gøre os synlige 

 

Vi skal have en stand, 

Birthe stiller en stand op med tombola 

Flyer for nye aktiviteter 

Blad/program fra FL-reklame 

Vi vil organisere en fodboldkamp mellem RM og evt. et hold fra Julemærkehjemmet. 

2 stk. skilte laves af eksisterende reklamer klistret på plader.  

Reklame slogan: “Kom og slå Rigtige mænd og børnene fra julemærkehjemmet” John 

kontakter fodbolddommere, RM og julemærkehjem. 

Forbundet skal lave en tilmelding til os, som skrives af deltagerne og giver os tilladelse til at 

kontakte dem efterfølgende, der skal være en konkurrence som man deltager i ved 

udfyldelse af sedlen.  

Rikke Line stiller op med en aktivitet 

Fjernsyn og computer medbringes 

Bestille film om kollegamotion og AMD  
Vi køber 2 højtaler og lejer mixer til løbet 

 

2.2 Julemærkeløbet – hjælpere 

Behovet skønnes at være ca. 10 

Vi laver en liste med opdeling af ansvarsområder med behov for antal hjælpere. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synliggørelse af RFI – folder/flyver  

Vi vil udarbejde et årshjul overordnet for hele foreningen.  

Vi vil se på om vi skal have lavet en folder som fortæller om foreningen 

 

 

3. Sager til drøftelse 

3.1 Opfølgning på Sundhedsambassadør uddannelsen samt AMD-dag 

Virksomhederne som deltager på uddannelsen kontaktes mere konkret ang. AMD efter 

modul 2 som afholdes 5. september 

Kontakt Rikke Line for aktiviteter fra SA, som kan bruges til Julemærkeløbet.  

 

3.2 Udnyttelse af vores faciliteter 

Der skal laves plan over aktiviteter i vores lokaliteter (plan er lavet) 

Vi prioriterer fastholdelse af ZBC 

 

4. Økonomisk oversigt 

4.1    Status for 1. halvår 2019 

         Det ser fornuftigt ud  

         Svømmere og bowling som testpersonerne til betaling med Mobilepay 

 

5. Eventuelt 

        Intet 

 

 

Referent  

Hanne Langager 

 


