
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 03/2018  

 

Tirsdag d 28. august kl. 18.00 – 22.00 

Morbærvej 27 Roskilde 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 Underskrift af BS-referat nr. 01/2018 og 02/2018 

 

Pkt. 3.4 tilføjes: Ensartethed flyvers 

 

2. Sager til beslutning 

2.1 Bike & Run 2019 – skal vi være med? 

Vi flytter løbet tilbage til Sct. Jørgens skole og afholder det igen 2. sidste lørdag i 

september (21/09-19) 

 

2.2 Nyt event 2019? – evt. Rigtige Mænd løb! 

I 2019 afholder vi Rigtige Mænd løbet efter “Køgemodellen”. 

Vi vil undersøge muligheden for at afholde Ladys mudrace i 2020 fx på 

flyvestationens område. Der skal afholdes et formøde med Hillerød for at høre om 

deres erfaringer med løbet, inden noget sættes i gang.  

 

2.3 Hvilken type møde skal det næste ”samlings” møde være? 

AU mødet erstattes af et “Fællesmøde” hvor alle medlemmer og hjælpere inviteres.  

Mødet afholdes efter konceptet: et trækplaster og en dialog om RFI / Firmaidræt. 

Vi byder på kaffe og kage. 

 

 

3. Sager til drøftelse 

3.1 Samarbejdet med ZBC 

Hanne orienterede om samarbejdet, vi holder lav profil her i efteråret, arrangere dog et 

møde med Mette for at se om de har andre behov. Crossfit starter op onsdag d 5. 

september. 

 



3.2 Rigtige Mænd Løbet 05/06-2018 

Vi valgte at aflyse løbet, da der kun var tilmeldt 9 hold optil den 31/05.  

 

3.3 Hvad skal der ske efter vores seminar? 

Næste BS bliver et temamøde, som omhandler opfølgning på seminaret. 

Højeste prioritet har revision af forretningsorden derefter funktionsbeskrivelser 

 

3.4 Ensartede flyers 

Bestilles i forbundet til hver aktivitet. De har den nyeste version liggende. Ingen 

flyvers eller reklamer kan fraviges denne beslutning. 

  

4. Økonomisk oversigt 

4.1 Balance 1. halvår 2018 

Balancen ser godt ud, der er intet at bemærke. 

John orienterede om muligheden for at få en opdatering af Office Word 365 til sin 

computer. Er der andre ansvarlige i afdelingerne, kan der søges om dette hos 

kassereren. 

 

4.2 Hjemmesiden – tilmelding og betaling 

Hjemmesiden fungerer ok, men der har været et par små startvaskeligheder med 

betaling. 

Der skal indføres muligheden for at betale med Dankort på hjemmesiden. 

 

5. Sager til orientering / opfølgning 

5.1 Bike & Run 22/09-2018 

Vi bruger 5000 kr. på annoncering. Arrangementet er på skinner, men støttes ikke af 

kommunen i år. 

 

5.2 Aktivitesdag hos ZBC 

Dagen forløb rigtig godt. Både lærere, elever og firmaidrætten var godt tilfredse. ZBC 

vil gerne gentage eventen næste år. 

 

5.3 AM – Arbejdspladsernes Motionsdag 2018 

Stjernebutikkerne er med og de vil gerne afholde eventen på Stænder torvet. Deres 

succeskriterie er 20 personer. 

RFI faciliterer aktiviteterne 

 

5.4 Formandens orientering 

Et forår/ for sommer hvor der blev brugt noget tid på at få afviklet Rigtige Mænd Løbet. 

Som bekendt måtte vi aflyse i sidste øjeblik. Vi havde deadline 31/05 med hensyn til ikke at 

skulle betale for alle de ting som vi havde bestilt til dagen, især en stor post fra Roskilde 

festivalen. Vi fik flyttet vores tilmeldte deltagere til løbet i Køge. Jeg var selv en tur nede i 

Køge og se hvordan de afviklede løbet. Deres måde med at bruge deres fodbold baner lige 

udenfor deres hal var en rigtig god ide. Alle aktiviteterne foregik på boldbanerne og de 

løb/cyklede så ud i området for at få den indlagte løbe/cykeltur. Jeg synes det var en rigtig 

god måde at gøre det på, noget som vi bør overveje kraftigt hvis vi igen skal afholde løbet! 



Så de der var i Køge fik alle en god oplevelse. Oplevelse er netop det som vi også så på, da 

vi besluttede at aflyse løbet.  

I juni måned var Pernille og Mads en tur i Køge for at blive klogere på hvad 

Arbejdspladserne Motionsdag var for noget! Vi havde jo sagt god for det ved sidste BS-

møde, at vi ville være en aktiv medspiller på dagen. De kom begge hjem med mange gode 

ideer, og fremlagde deres tanker for mig (og senere på vores seminar), hvor jeg fik i opdrag 

at få sat et møde i kalenderen med Roskilde Handel (Stjerneforetningerne). Jeg havde talt 

med deres formand, som henviste mig til deres næstformand. Ham afholdte jeg et møde med 

her i starten af august måned. Jeg forelagde ham vores forslag for hvad vi havde af tanker på 

dagen. Vi fik en god snak om hvad vi som forening kunne gøre i samarbejde med Roskilde 

Handel. Der skulle være møde dagen efter i deres aktivitets udvalg hvor han ville fremføre 

vores snak. Han vendte tilbage dagen efter og sagde at Roskilde Handel gerne ville være 

med. Efterfølgende (i torsdags) er jeg blevet kontaktet at den person som åbenbart er 

tovholder på dette her, at de gerne ville mødes og de også gerne ville flytte arrangementet op 

på Stænder torvet. En meget positiv udvikling som jeg håber bliver ført ud i livet og vi ad 

den vej, kan skabe nogle gode relationer til Roskilde Handel. 

 

6. Eventuelt 

6.1 BS møde i oktober – tema møde 

Mødet afholdes hos Claus d 22. oktober se pkt. 3.3 

Pickleball skal vi afholde en dag, så man kan komme og prøve spillet, vi kan evt. 

efterfølgende holde åbne dage 

Sparringscamp 17.november i Middelfart hvor alle kan deltage 

Hanne orienterede om tilmelding til mentorordning 

Pernille orienterede om Meditation og Mindfulness i foråret (nye aktiviteter) 

Bridge kunne ikke flyttes, derfor er udvalget sat på pause 

 

 

Referent 

Hanne Langager 
 

 

 

 


