
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 04/2018  

 

 

                                        Mandag den 22. oktober kl. 18.00 – 21.30 

Skovager 5, Gevninge 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. 03/2018 

 

2. Sager til beslutning 

2.1 Bike & Run 2019 – skal vi afholde det og hvor? 

Det kan måske flyttes til Trekroner skolen eller Lynghøjskolen. Dette undersøges først 

kommende søndag. Det skal ikke være på Sct. Jørgens skole, grundet de mange små 

veje med mange biller holdende parkeret. 

Vi afholder løbet i 2019 og finder et egnet sted.  

Ansvarlig: Mads og Claus 

 

2.2 Fælles møde 12/11 

Kaffe og kage på Kildegården fra kl. 19- 21 

Deltagerne skal være med til at forme mødet som mere skal være et idemøde. 

Claus laver en invitation, bestyrelsen skal godkende den hurtigst mulig. 

 

2.3 Igangsætning og ansøgning om floorball 

Om floorballsæt kan købes og stilles på Tjørnegårdsskolen, skal undersøges af Mads. 

Særpris og volumen undersøges ved Hillerød af Claus.  

Vi har instruktører, John laver ansøgning på det fulde sæt floorball, Pernille hjælper 

instruktørerne med at få holdet op at køre. 

Pris 405,- pr. person for 12 gange. 

 

 

 



 

3. Sager til drøftelse 

3.1 AMdag – evaluering. 

Tidspunktet var nok forkert, da mange gør klar inden åbning. Kommunikationen var 

ikke tydelig nok, vi har sluppet tøjlerne for tidligt. 

Claus prøver at få et møde med Roskilde Handel, hvor vi vil komme med vores 

evaluering samt afdække muligheden for, at vi kan præsentere RFI ved et af deres 

fælles møder, og tilbyde at lave noget kollega motion for dem. 

 

Temamøde som opfølgning på seminar i Hundested: 

Herefter var resten af mødet et temamøde med særlig vægt på revision af RFIs forretningsorden. 

 

Forretningsorden for RFI 

Udkast 1 blev gennemgået og rettelser indføjet, Claus reviderer oplægget og det sendes til BS 

Forretningsordenen revideres herefter hvert år på første møde efter generalforsamlingen. 

 

Hvad skal vi fremad gøre som følge af seminar! 

Dette punkt nåede vi ikke 

 

 

Referent 

Hanne Langager 
 

 

___________________________  _____________________________ 

Claus Schou, Formand   Mads Jensen, Næstformand 

 

 

 

____________________________  ______________________________ 

John Juul, Kasserer    Hanne Langager, Sekretær 

 

 

 

_____________________________ 

Pernille Lützhøft Jensen, Best.medlem 

 


