
 

 

Medlem af 

Bestyrelsesmøde 
Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 01 / 2019 
 

Søndag 13. januar 2019 kl. 10.30 – 17.00 

Ørebjergvej 63, Gundsømagle 4000 Roskilde 

 
Mødedeltagere:  

Claus Schou, Mads Jensen, John Juul, 

Hanne Langager og Pernille Lützhøft Jensen. 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

1.1. Hastesager/ændringer 

Ingen 

 

1.2. Endelig godkendelse af BS-referat nr. 04/2018 

Referatet blev underskrevet 

 

2. Sager til beslutning 

2.1. Tilskud til Firmaidræt Open 2019 – og andre åbne 

stævnerVi besluttede at give tilskud til startgebyr til alle 

åbne stævner som til Firmaidræt Open, da vi ønsker flest 

mulige af vores medlemmer at kunne deltage og vise flaget. 

Udvalgene og medlemmerne opfordres til at søge 

bestyrelsen om tilskud. 

Nyhed på hjemmesiden, ansøgningen via mail til BS 

 

2.2. Generalforsamling – dato og hvor! 

Vi spørger Roskilde håndbold, om vi kan holde 

generalforsamling hos dem igen i år. 

         Datoerne d. 11,14,18 eller 21 marts er i spil. 

 

 

 

2.2.1. Køreplan for GF  

Sendes ud til BS når den endelige personfordeling 

kendes. 

 

2.2.2. Valg i henhold til vedtægterne – Formand, Sekretær 

samt Suppleant 

Claus Schou samt Hanne Langager genopstiller 

Marianne Sørensen spørges omkring suppleantposten.  
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2.2.3. Valg af revisor samt suppleant  

Arne Sørensen genopstiller ikke. Birger Jensen 

spørges om han vil være revisor. Ny suppleant skal så 

findes i stedet.  

 

2.2.4. Årets modtager af plaqueter 

Listenfra2017 blev gennemgået, da den fra 2018 ikke   

er tilgængelig i elektronik form. Ny liste laves 

fremover af kassereren. 

 

2.2.5. Årets leder 

Lederpokalen ændres til RFI pokalen. Der skal laves 

en beskrivelse, som angiver hvilke kriterier pokalen 

uddeles efter. Herefter kan udvalgene være med til at 

foreslå kandidater. 

Webmaster skal sætte en husker på hjemmesiden om 

at udvalgene skal indstille kandidaterne til RFI-

pokalen. 

 

 

 

 

2.2.6. Gæsteliste 

Listen blev gennemgået. 

 

2.3. Sundhedsdagen 2019 

Vi vil gerne være tilstede også i 2019 

Claus spørger John og Irene om de vil stå for det igen i år! 

 

2.4. Afholdelse af Rigtige Mænd løb 04 el. 05. juni 2019! 

Vi vælger ikke at afholde noget løb i år. 

 

2.5. Fastlæggelse af BS møder for 2019 – tema og Webmaster 

deltagelse 

08. maj hos Pernille 

Bitten inviteres til dette møde. Punktet vedr. hjemmesiden 

lægges i starten af mødet, suppleanten inviteres også med. 

06. juli hos Claus med temamøde, start kl.14.00 

07.okt hos Hanne 17.30 incl suppleanten 

 

 

3. Sager til drøftelse 

3.1. Meddelelser fra formanden 

Siden sidst har jeg haft møde med vores nye 

udviklingskonsulent Rikke Line. Vi startede dog først med 

et møde hos DGI Vestsjælland. Jeg var blevet kontaktet af 

Mathias Teglbjærg sidst i september som ville høre lidt ind 
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til vores Arbejdspladserne Motionsdag. Vi havde aftalt 

møde i oktober, men han meldte afbud, og så passede det 

fint, da han vendte tilbage at vi kunne afholde mødet i 

november, hvor jeg kunne tage Rikke Line med. Mathias er 

idrætskonsulent i deres regi, med hovedvægten på 

badminton og medarbejder motion. Han havde kontaktet 

mig, da hans arbejdsområde også går på arbejdspladserne, 

hos os virksomhederne. Han ville gerne høre mere til 

hvordan vi greb tingene an, når vi gik ud på 

arbejdspladserne/virksomhederne. Jeg kunne fortælle ham 

at vi ikke havde det helt store i gang endnu, men arbejde på 

det. Jeg mener vi skal tage denne henvendelse med noget 

ro, men vi skal være meget opmærksomme på, at vi ikke 

bare skal tro, at de ikke går ind på ”vores” område. Når vi 

taler om medarbejder motion i DGI-regi, taler vi mere om 

eventdage på arbejdspladser, især er de gode på det 

kommunale område. Senest har de gang i Sorø kommune. 

De kører enten et 8 eller 12 ugers forløb når de tilbyder 

medarbejder motion. De er ved at få foden indenfor i 

Erhvervsforum Roskilde, dog er jeg ikke så overbevist om, 

at de får adgang til alle deres medlemmer! Vi skal måske 

også se i den retning, og ikke kun ligge vores æg i Roskilde 

Handel! Vi talte også om at kunne eventuelt lave noget 

sammen, dog ikke specifikt hvad. Jeg mener helt klart at vi 

skal se på de muligheder som det kunne give – det er altid 

bedre at samarbejde end at være konkurrenter og 

modarbejde. Vi har aftalt at vi sætter et møde op i februar. 

Efter dette møde viste jeg Rikke Line lidt rundt i Roskilde 

og fortalte lidt om vores historie over en bid brød. En af de 

ting som vi drøftede, var Sundhedsambassadør uddannelsen 

– passer meget fint i tråd med vores møde tidligere på 

dagen, og hvad vi jo også har hørt fra forbundet i den 

seneste tid. 

 

Jeg fik en henvendelse i starten af december fra Carsten 

Hansen (forbundet) om vi kunne have lyst til at afholde ES-

cup i Høvdingebold og Motionsfloorball. Det skulle gå 

stærkt (kun tre dage at give besked i), så jeg har valgt at 

sige ja tak. Det kommer til at foregå den 26. februar i 

Roskilde Hallen, fra kl. 08.00 til kl. 15.00. Vi skal ikke selv 

stille med nogen personer, men det ville være dejligt hvis vi 

viste flaget på dagen.    
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3.2. Vedtægtsændringer 

Der er pt. ingen forslag til vedtægtsændringer 

 

 

3.3. Fodboldafdelingen – der skal findes en ny tovholder – evt. 

dommerne! 

Claus kontakter dommerne ang. tovholder funktion. 

John tilbyder at lave turneringsplanen 

 

3.4. Evaluering af ”Fællesmøde” 

 Bordet rundt med vores indtryk 

Vi planlægger fællesmødet på næste møde BS 

 

4. Økonomisk oversigt 

4.1. Foreløbigt regnskab for 2018 

Afdelingsregnskab blev gennemgået 

RFI har genereret 16000 kr. i overskud i 2018 

Kontorudgifter har ændret sig fra hardware til abonnementer 

John sender budget ud til BS som godkender inden GF 

 

4.2. Revisorgennemgang 

Planlagt til først i februar måned hos John. 

 

4.3. Grundkontingent / fordelingsbeløb alle 

Telefon-, it- honorar holdes på det nuværende niveau, dog 

forhøjes kontaktpersoner fra 250 kr. til 300(dem der står for 

kontakten på hjemmesiden) 

Grundkontingentet er som føler; Voksne kr. 140,- / Børn kr. 50,- 

Hold kr. 1100,- 

 

5. Sager til orientering / opfølgning 

5.1. ES-cup den 26/02 i Roskilde Hallerne 

Claus prøver at være der fra morgenstunden bl.a. for at gøre 

reklame for vores floorball aktivitet 

Husk reklame for ES-cup på hjemmesiden 

 

6. Meddelelser  

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen 

Pernille: RM indgår partnerskab med Life Club 

Kim står for RM 

Idé med at vores medlemmer i fremtiden kan få rabat ved at dyrke 

fitness i Life Club 

Mads vil i svømmeafdelingen lave vandaerobic 5 gange i løbet af 

foråret, som alle kan deltage i  
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Hanne orienterede om samarbejde med Slagelse om tilbud til 

ZBCs elevhoteller i Slagelse, Ringsted og Roskilde. 

Tilbuddet indeholder bla aktiviteter omkring E-sport, som 

forbundet hjælper med at organisere 

 

 

 

 

7. Eventuelt 

Forsiden på hjemmesiden ikke optimal på tablet og smartfone. John 

kontakter forbundet 

Opfordring til at formanden besøger alle afdelinger i løbet af sæsonen 

 

 

Referent  

Hanne Langager 

 

 

 

 

 

 


