
 

 Referat af bestyrelsesmøde nr. 04/2021 

 

                                        Mandag den 27. september kl. 17.30– 21.30 

Margrethehåbsvej  

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

Sørensen. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

1.1.  Hastesager / ændringer 

  Intet at tilføje 

 

2. Sager til beslutning: 

2.1.   AM-dag generelt 

Der er lavet aftale med Life Club, hvor vi har fem pladser hver dag på forskellige hold.                   

Tilmelding direkte på telefon til Life Club. Er der minimum 2 personer, gennemføres 

det. I vores egne aktiviteter, yoga, Zumba og Floorball er der gjort plads til 5 personer. 

Tilmelding via vores hjemmeside. De tre aktiviteter får besked af Marianne (yoga og 

Zumba) og Claus (Floorball). 

 

2.2. AM-dag – kulturforvaltningen 

Vi har lavet aftale med kultur- og idrætsforvaltningen, om at komme på besøg til deres 

mandags morgenmøde. Claus og Rikke Line står for dagen, hvor der vil blive lavet 

aktivitet i ca. ½ time. Det er muligt der også kobles et trappefræs på, for hele rådhuset, 

men det vides endnu ikke om det bliver til noget. 

Vi har i forbindelse med vores besøg på kommunen fået lavet t-shirts som alle i 

kultur- og idrætsforvaltningen får. Samme T-shirts giver vi ligeledes til vores 

instruktører (der hvor vi får besøg i motionsugen). 

 

2.3 Digitalt årsmagasin – tilbud fra FL-reklame 

 Dette blev diskuteret, og vi har besluttet ikke at tage imod tilbuddet. 

 

Herefter blev mødet afbrudt, da Hanne Langager havde en meddelelse til resten af 

bestyrelsen. Hanne meddelte at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen med omgående 

virkning. Hanne vil fortsat være vores tovholder overfor ZBC samt stå for vores 

nyhedsbreve. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Sager til drøftelse: 

3.1.  Udvidelse af vores netværk – Roskilde Erhvervsforum 

Vi vendte mulighederne for at øge vores netværk. Vi mangler nogle kontakter som vi 

kan tage fat i, især når nye ting skal sættes i verden. Det er aftalt at vi lægger en føler 

ud overfor Erhvervsforum. 

  

3.2. Firmaidrættens zoner    

Det er et forholdsvis svært begreb. Hvad er en zone? Hvad skal den bestå af? Dette 

emne tages op som et tema møde, på et kommende BS-møde, inden vi fortsætter med 

det.  

 

4. Økonomisk oversigt: 

4.1 Status 

John gennemgik kort regnskabet i korte træk. Enkelte spørgsmål til regnskaber blev 

vendt uden det gav yderlig anledning. 

4.2 Hjælpepakker  

John orienterede om de hjælpepakker som vi havde fået, også den seneste vedr. AM-

dag. Her havde vi søgt om midler til en tøjpakke – denne er senere ikke blevet 

godkendt. Vi har besluttet at foreningen har råd til at indkøbe denne tøjpakke, hvor t-

shirts kan bruges indtil de er opbrugt, da der ikke står årstal på dem. 

 

5. Sager til orientering / opfølgning: 

5.1.   Julemærkeløbet 2021 

En fantastisk dag, hvor vi kom over 400 deltagere. I store træk forløb alt 

tilfredsstillende set med vores øjne. Claus blev interviewet til Roskilde TV onsdagen 

inden løbet. Vi fik vist at vi kan håndtere sådanne events, så vi har selvfølgelig sagt at 

vi gentager succesen næste år. Vi skal i nærmeste fremtid evaluere på eventet, hvor 

det bliver spændende at se hvor meget vi har samlet ind.  

  

5.2.   Cykel Touren 

Alt nyt er en svær opgave. Vi må indrømme at vi havde et for kort afsæt for at vi 

kunne skaffe hold nok til at det blev interessant. Vi havde to hold ude og køre – begge 

var oppe på mærkerne, og skrev ivrigt hvis noget ikke var som de forventede. Dette 

års løb var en prøveballon og der skal i samarbejdsgruppen findes den helt rigtige 

måde at ramme folk på. Her er netværk en vigtig faktor, som måske kunne have givet 

os et bedre startniveau. 

             5.3. Opfølgningslisten. 

 



 

 

 

6. Eventuelt:  

RIU har indbudt til halvårsmøde den 04/11 kl. 19.00. Claus deltager 

 

Der indbydes via vores hjemmeside til Firmaidræt Open i weekenden den 06.og 07. 

november i Århus.  

 

Der er repræsentantskabsmøde i forbundet den 13/11. Marianne, John, Mads og Claus 

deltager. 

 

 

Referent 

Claus Schou  

 


