
 

Referat fra Roskilde Firma og Familieidræt 
Generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 

kl. 19.00 i Roskilde Håndbolds Klubhus – Kildegården   

1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.  

10 stemmeberettiget medlemmer var mødt frem 

2. Valg af dirigent.  

Da Rikke Line var fraværende, blev Mads valgt til dirigent 

 

3. Valg af stemmetællere.  

 

John blev valgt til stemmetæller 

 

4. Beretninger fra bestyrelse og evt. afdelinger.  

Vi skal starte med at mindes to af vores frivillige, nemlig Arne Hansen og Birgit Vendelbo. Begge er gået bort her i 

starten af 2021. Arne var vores formand i bridge igennem mange år. Han overtog posten fra Birgit, hvor han inden 

var med i udvalget. Birgit, som var vores første æresmedlem, har varetaget mange poster i foreningen. Hun var 

redaktør på vores blad sammen med Jane helt tilbage fra midt i firserne. Birgit spændte vidt, hun fik blandt andet 

både bridge og bowling indlemmet i foreningen, og på kredsplan var hun formand i en del år. Badminton var det som 

det startede med, dengang med mere end 100 hold som spillede hver uge. Hun var et samlingspunkt, hun gik lige ind 

i alle og tog aldrig et nej for et nej, man kunne altid bidrage med noget. 

For begge, æret være deres minde. 

Dette års beretning bliver en kort en af slagsen. Som alle jo ved, lukkede Danmark ned den 11. marts 2020 kl. 21.00 

og et nyt begreb lærte vi at kende – Corona. 

Her er en lille opsummering indtil sommerferien 2020 

Starten på året tog allerede sin start i december 2019 hvor vi boostede alle vores kommende aktiviteter på Facebook 

og fik lavet en samlet flyver på alle de ting som vi tilbyder, heriblandt den nye aktivitet vandaerobic. Den blev 

udsolgt på under fem dage. Også yoga vendte tilbage på programmet med ny instruktør. 

Vi fik også to nye tovholdere til at tage over i floorball, som betød at vi fordoblede antallet af deltagere. De lavede 

ligesom i zumba en side på Facebook og her kom der fuld gang i den også. 

Som en gevinst fra Sundhedsambassadør uddannelsen, fik vi også en ny tovholder til vores fodbold udvalg. Så man 

kan sige at starten på året tegnede noget mere lyst end det foregående år. 

En anden ny ting var også kollega motion. Efter vores lille seminar i december 2019, blev vi enige om, at kollega 

motion skal være det andet ben i foreningen i fremtiden. Vi har besluttet at gå efter 2 nye virksomheder som 

minimum hvert år. Hanne er blevet anker kvinde som den man kan henvende sig til i dagtimerne. Kollegamotion 

bliver en vigtig del for os fremover, da det er herfra vi skal rekruttere nye medlemmer og ikke mindst nye tovholdere 

til bestående og forhåbentlig også nye aktiviteter. 

 



 

 

Vi søgte om penge i januar 2020 fra foreningspuljen i forbundet til at lave en synlighedspakke som skulle strække 

sig over hele året. Planen var både at komme i avisen, lave Facebook opslag og indkøbe nye materialer samt at få 

lavet en lille pamflet som vi kan tage med rundt på arbejdspladserne. 

Vi besluttede også i januar at vi skulle have event nummer to. Vi ville lave et arrangement kun for kvinder i maj, en 

pendant til Mænds motionsdag. Helt præcis hvad eventen skulle indeholde, ville vi finde ud af i løbet af de næste to 

måneder. Dette er pt lagt i venteposition. 

Så indtraf det vi alle ved, nemlig Corona. Fra den ene uge, at have fuld gang i alle aktiviteter, og så lige pludselig 

ingenting! 

 Alle vores indendørs aktiviteter kunne ikke fortsætte og alle lukkede helt ned til påske, efter at vi havde håbet på en 

forlængelse. Her skal der lyde en stor tak til vores medlemmer som tog nedlukningen i stiv arm, og ikke krævede 

penge tilbage for manglende udøvelse af deres aktivitet. Det er som foreningsformand en stor gestus at få fra 

medlemmerne – det betyder meget mere end I tror. 

Vi bad vores fodboldhold om at forhåndstilmelde sig til turneringen, med en ganske fin tilslutning. Da vi gjorde det, 

havde vi håbet at kunne starte i slutningen af maj måned. Men fase 2 i genoplukningen af Danmark var desværre 

ikke til holdspil, heller ikke udendørs. Derfor besluttede vi at lave en turnering med start efter sommerferien. Det 

lykkedes og vi havde en afkortet turnering kørende frem til efterårsferien. Nogen kan måske sige, at det gør da ikke 

så meget hvis ikke fodboldspillerne kom på græs i år. Men her må jeg sige, at det betyder ganske meget for vores 

forening. Det er ca. en fjerdedel af vores medlemmer som kommer fra fodbolden. 

Som tingene så ud efter sommerferien, havde vi ikke mistet de helt store beløb fra foråret, men fodbolden alene gør, 

at vi ville miste medlemmer. Det sammenholdt med en vis afholdenhed fra vores medlemmer med hensyn til den 

kommende sæson, gjorde at vi måske så ind i et efterår med en vis tilbagegang i medlemstal. 

Regeringen vedtog at give en hjælpepakke til idrætslivet herunder også Firmaidrætten. Vi søgte forbundet om hjælp i 

den pulje som der blev oprettet for manglende medlems indtægter, og herfra har vi fået en del, men det kan ikke gøre 

det ud for det at have tingene kørende på den naturlige måde. Man kan søge om manglende medlemskontingent, men 

ikke til et eventuelt overskud fra en aktivitet. Og da en forening som vores lever både af medlemskontingenter og 

overskud fra aktiviteter betyder det meget for os. Vi har helt bevidst ikke sat nogle af vores aktiviteter op grundet 

Corona, dog er der kommet en lille stigning i medlemskontingentet som er indeholdt i aktivitetsgebyret. Men det 

blev allerede vedtaget i januar 2020. En forening er et fællesskab, hvor man sørger for at alle kan deltage til en 

fornuftig pris. Alle må være med til at give til fællesskabet, og det har vores medlemmer gjort, det er det som gør 

foreningslivet så unikt. 

Fra forbundets side har man kørt flere ting digitalt, blandt andet med et pusterum kaldet ti i tolv – ti minutter med 

aktivitet som kan laves alle steder, både på arbejdspladsen og hjemme. Der er jo ikke nogen tvivl om, at vi skal 

tænke anderledes fremover og udnytte de forskellige digitale muligheder som ligger der. Der blev også lavet to 

hjælpepakker inden sommerferien 2020 fra regeringen til idrætslivet, hvor vi søgte om den pakke som hedder ”den 

gode kickstart” – en pakke til markedsføring. 

Heldigvis var genåbningen mere med os når vi taler om efterårets aktiviteter. Her så det ud til, at vi kunne tilbyde 

alle vores aktiviteter, næsten som vi plejer, og her med et nyt tilbud om yoga Hatha. Alle vores aktiviteter blev 

tilrettelagt sådan, at de fulgte alle myndighedernes retningslinjer. 

Vi valgte at bruge de fleste af pengene på Facebook i forbindelse med opstart af efterårets aktiviteter. Vi valgte 

udelukkende at gå digitalt, for at se hvad det giver – og vi nåede ud til mere end 50.000 og der er blevet klikket, altså 

læst mere end 3600 gange. Vi var rigtig spændte på, om vi havde valgt rigtigt, og nok så vigtigt, kom vores 

medlemmer tilbage! Vi havde valgt rigtigt – vi fik fyldt op på alle hold, og nogle kom på venteliste – og vores 

medlemmer kom tilbage samt vi fik mere end 40 nye medlemmer. Det var svært at få hænderne ned. 

 

 

 

 



 

 

2021 

Et foreningssår som startede ud, med store forventninger til året med flere nye tiltag, blev godt og grundigt lagt ned 

af Corona. Det meste af foråret handlede mere om hvordan vi fastholdt vores medlemmer og hvordan vi kunne 

tilrettelægge aktiviteter så bare noget af det kunne gennemføres. Som fortalt startede efteråret helt fantastisk ud, men 

omkring efterårsferien, begyndte der at trække sorte Corona skyer op. Det viste sig som bekendt at der blev indført 

restriktioner – næsten hver uge. Det trak store veksler på de frivillige og bestyrelsen. Igen tog vi den digitale 

mødeform i brug, nogle gange havde vi møde to til tre gange på en uge. Vi forsøgte at navigere i de restriktioner som 

der kom hele tiden. Vi lavede om på holdene og delte dem op, sådan at alle kunne få det de havde betalt for. Vi ville 

afsøge alle muligheder for at gennemfører en aktivitet forsvarlig. I slutningen af november var det ved at være så 

umuligt at gennemføre noget i fysisk form, så yoga besluttede at gøre det digitalt. Mere end halvdelen af deltagerne 

deltog. Det blev december og fra den 09. var det slut. Her blev alt lukket ned, kun yoga holdt ved et par gange mere. 

Som bestyrelse sad vi tilbage med en føles af, at vi sammen med vores frivillige og instruktører havde gjort hvad vi 

kunne. 

Vi havde i slutningen af året lavet en aftale med Roskilde Padelcenter om et forløb med instruktion og træning. Dette 

skulle starte op i januar 2021. Her brugte vi igen Facebook som den platform vi ville bruge for at få aktiviteten op og 

køre. Vi lagde tilbuddet på Facebook en lille uge inden jul. Vi kunne se mellem jul og nytår at vores opslag kom ud 

og folk begyndte at tilmelde sig. Inden nytår var der udsolgt. 

Vi gik på juleferie og håbede at det nye år ville se noget lyser ud, end det år vi lige havde været igennem. Men som 

bekendt – Corona sendte os endnu engang til tælling! Vi kunne se en januar som måske ville være mulig, men det 

blev hurtigt ændret og vi ventede med at sende mere ud end det vi allerede havde gjort. Det viste sig hurtigt, at det 

var endnu værre end det vi havde været igennem året før. Det var ikke muligt at starte noget op i januar/februar. 

Meget lysere så det ikke ud omkring påske, hvor vi besluttede at hele forårssæsonen blev aflyst. Dog har vi fået 

vores nye aktivitet padel op og køre, i en reduceret version her fra maj måned. Når man lukker sådan helt ned, får det 

følger, det er der ingen tvivl om. Vi ved det af gode grunde ikke helt, da vi håber at mange af de trofaste medlemmer 

kommer tilbage til efteråret, og på den måde redder antallet af medlemmer i 2021. Igen er vi hjulpet af hjælpepakker 

fra forbundet, men kun på den del som omfatter medlemskontingent, ikke det eventuelle overskud i aktiviteten.   

Så når vi ser ind i et nyt foreningssår, som vi jo faktisk er halvt inde i, så bliver det med vægt på at få vores 

aktiviteter tilbage med fuld tilslutning – og det bliver en udfordring, det ved vi. Vi har allerede set det i vores 

fodboldturnering, som vi startede op her i maj måned. Der var flere af holdene som plejer at deltage, som ikke måtte 

for deres arbejdsgiver. Vi ved godt at mange af vores efterårs tilbud er til enkelt medlemmer, men hvor mange 

kommer igen er svært at spå om. Det man hører fra forskellig side er, at mange idrætsforeninger regner med en 

medlemsnedgang, og det må vi nok også regne med. 

Nu kan det jo ikke hjælpe noget kun at se på det negative, vi skal også fokusere på de positive ting som vi nu ved er 

en mulighed. Først og fremmest har vi lavet aftale om igen at lave et løb til fordel for julemærkehjemmet her i 

Roskilde. Løbet kommer til at finde sted den 26. september kl. 10.00 i Folkeparken. Vi er igen gået i samarbejde 

med Compass Group og Julemærkefonden for at skabe et løb som vi med succes gjorde i 2019. Vi står i år alene med 

hele set-uppet og afviklingen. Det bliver en stor udfordring, men vi har lavet en god plan, hvor vi også skal bruge 

noget hjælp fra jer frivillige. I år har vi fået støtte af kommunen til løbet, det er vi meget glade for. Vi håber at kunne 

trække 400 mennesker ned i Folkeparken sidste søndag i september. Det arbejder vi benhårdt på, så I vil komme til 

at se os på flere forskellige digitale platforme hen over sommeren. I skrivende stund har vi ikke det visuelle helt klar 

til jer, det er først klar i starten af næste uge, hvor vi kommer til at sende en teaser ud på Facebook og Instagram, 

hvor man skal reservere dagen. 

Vi skal selvfølgelig også have vores efterårsprogram klar her inden sommerferien, det vil der blive afsat tid til, som 

et Teams møde. Vi skal vurdere om vi skal gentage vores strategi fra sidste efterår, eller prøve andre veje. Søndag 

den 22. august bliver der afholdt en fritidsfestival på Kildegården. Kommunen har inviteret alle foreninger til en 

kickstart af foreningerne her i kommunen. Det støtter vi selvfølgelig helt op om, og deltager med en stand samt 

aktivitet som kan prøves foran vores stand, samt arbejder vi på at lave to opvisninger i løbet af dagen, hvor folk bare 

kan komme og deltage. Det er en unik mulighed for at vise andre i byen hvad vi har at tilbyde. 

Året startede ud med at vi havde fået støtte fra forbundet til at kunne lave en rundringning til arbejdspladser her i 

Roskilde kommune, hvor vi skulle finde ud af, hvor meget kollegamotion der blev lavet på arbejdspladserne i 2020. 

Dette er en af de to ben som vi tilbage i december 2019 besluttede at vi skulle arbejde på. Af naturlige årsager, var 

det en udfordring at få den viden, men til gengæld fik vi muligheden for at indsamle viden om hvad arbejdspladserne  



 

 

efterspurgte. Vi havde fået lavet en liste på godt 650 virksomheder/arbejdspladser, som vores ringer kontaktede. Vi 

havde i forvejen lavet en rating, sådan at vi delte dem op i fem grupper, hvor dem som var meget interesseret, fik 

værdien 5, noget interesseret fik 4 og sådan ned til dem som slet ikke var interesseret i kollegamotion. Vi har fået en 

meget fyldig og stor viden, som er det der skal arbejdes videre på. Vi skal således have vores opfølgning fra 

december 2019 med vores udviklingskonsulent her i juni. Vi tror på at strategien med at gå ud på arbejdspladserne 

vil give værdi for både foreningen og arbejdspladserne. Vi har et ønske om at kommunen skal være en del af dette. 

Kunne vi få bare selve rådhuset til at dyrke motion, ville vi have nået et af vores mål. Så kan nogen måske spørge 

hvorfor netop kommunen! Det er der en ganske god grund til. I kommunen er der rigtig mange ansatte som også bor 

i kommunen. Vi vil jo kommunens borger det bedste, og det er jo også det man læser når man går ind på kommunens 

hjemmeside, hvor der blandet står: 

“Roskilde kommune har et rigt og varieret foreningsliv for både børn, unge, voksne og ældre! 

Dertil kommer et frodigt kultur- og foreningsliv, samt fine erhvervsmæssige muligheder. Kommunen er derfor i klar 

vækst. 

Roskilde Kommune har mange unikke oplevelser at byde på. Alt fra musik, natur, kultur, erhverv, handel, 

fællesskab, service og uddannelse – det hele spiller i Roskilde Kommune fra Viby i syd til Jyllinge i nord. 

Det spiller sammen, fordi alle borgere og aktører er med til at gøre det attraktivt, at bo, leve og opleve i Alle Tiders 

Roskilde” 

Det som vi gerne vil med blandt andet de ansatte på kommunens arbejdspladser, er jo netop det at kunne tilbyde dem 

noget som gør at de får det bedre selv, samt at arbejdsgiverne har noget at tilbyde som de andre ikke har, når vi taler 

om at tiltrække nye medarbejdere. Motion er en væsentlig faktor i den voksne del af befolkningen, hvor man ikke 

bare stiller sig tilfreds med en ugentlig tur ned i fitnesscenteret eller en gang badminton. De vil have mulighed for at 

gøre ting anderledes. De vil også have en dag som afbrydes af noget aktivt. Der er mange forskellige muligheder for 

det, det vil vi gerne tale med rådhuset om. Vi har en rigtig god sammenligning, hvis vi ser til Hillerød kommune. Her 

har netop rådhuset givet deres ansatte mulighed for at dyrke motion i arbejdstiden. Det er selvfølgelig det samme ude 

på de almindelige arbejdspladser som vi jo har som primær målgruppe. Vi laver motion både på hold og ude på 

arbejdspladsen, vi laver motion til de voksne i hele kommunen. 

Af nye tiltag som blev til noget, er vores nyhedsbrev som vi er startede op med her i maj. Det var en af de 

muligheder vi fik, efter at have været med i den indsamling af information omkring kollegamotion ude på 

arbejdspladserne. Vi sender ikke ud i noget fast interval, men når der er nyt. Vi har tilrettet vores nyhedsmail, sådan 

at vi kan dele dem op i de modtagere som det er relevant for, og ikke bare en ligegyldig mail til alle. Det vil også 

være en af de nye muligheder vi har for at fange folk mere direkte. Vi fanger dem der har en interesse for 

kollegamotion og idræt generelt. 

Lige inden man er helt voksen, så går man måske på en erhvervsskole. Her har vi stadig et godt samarbejde med 

ZBC (det gamle Slagteriskolen) – hvor vi laver aktivitet for dem hver uge, enten hos dem selv, de træner i en af 

vores haller eller er ude og prøve kræfter med andre idrætsgrene som vi laver i samarbejde med en anden lokal 

forening. Vi er af den opfattelse, at sammen gør vi en forskel, så vi er ikke bange for at lave noget sammen med 

andre, det handler om at lave noget som andre kan få glæde af, det er det som driver værket. Når vi så taler om det, 

så har vi også tænkt nogle tanker om hvordan man kan være mere synlig. Det kunne man eksempel hvis man var 

nogle foreninger sammen et sted hvor man kunne bruge hinandens kompetencer, viden og synergi til at styrke 

hinandens idrætstilbud. Den tanke har vi med i vores overvejelser på hvordan vores forening skal være i fremtiden. 

Forbundet kunne fejre 75-års jubilæum her den 20. januar. Af kendte årsager, blev næsten alt det der var planlagt 

aflyst, så der blev afholdt en digital fejring på selve dagen, hvor vi var over 100 der fulgte med, hvor hilsnerne både 

kom fra kulturministeren, forsvarsministeren, DIF og DGI. En god time med fejring af firmaidrættens historie. Til 

det blev der også lavet en video. Den kan tilgås fra vores hjemmeside. Der skulle have været lavet mange forskellige 

ting året igennem, men igen – Corona. Dog kommer der til at køre en aktivitet, som lokale stævner rundt i hele 

Danmark, nemlig 3 bold. Det har vi selvfølgelig også tilsluttet os, så vi laver et stævne i Tjørnegårdshallen den 03. 

november. Firmaidræt Open skulle her i jubilæumsåret have været den helt store weekend. Men det måtte ændres, så 

der bliver to mindre stævner i september og november. Det vil vi selvfølgelig stadig gerne bakke op om, så hvis 

nogen af vores medlemmer skulle have lyst til at deltage, så vil der være et tilskud fra foreningen, med behørig 

ansøgning til bestyrelsen. 



 

 

Lige her til sidst har vi også et helt nyt koncept klar til efteråret. Som de fleste ved, har vi Tour de France i 2022, 

hvor vi er start by. Sidste sommer var der indbudt til at vi som forening kunne være en del af det. Hvordan bliver 

man det, når der i forvejen er flere cykelklubber i byen. Vi tænkte at her var det nok ikke vores forening som kunne 

se sig selv i det. Men det skulle jo ikke afholde os fra at tænke tanker på hvordan vi kunne få arbejdspladserne til at 

være en del af det også, altså på cyklen. Hen over sommeren/efteråret gik jeg og grublede over hvad man kunne 

gøre. Vi havde lært, at det at dyrke sammenholdet med afstand var noget som rigtig mange gjorde. Man både gik 

(Tæl skridt), løb og cyklede. Hvordan kunne man koble det at være en del af noget større, være et hold og så 

samtidig gøre det hver for sig! De tanker vendte jeg med en udviklingskonsulent fra forbundet (Steen) og vi fik hen 

over vinteren sat noget sammen, som vi vil komme ud med her omkring sommerferien, hvor vi laver et pilotprojekt 

her i Roskilde, Nyborg, Fredericia og Aalborg. I sin enkelthed går det ud på, at man tilmelder sig Cykelturen, enten 

som enkeltperson eller som et hold (to til tyve personer). Man skal cykle i seks uger, hvor man hver uge får en ny 

rute som skal køres når man har tid. Ruterne skal ligne den rigtige Tour, med flade strækninger og mere stejle 

strækninger. Nogle ruter er knap så lange, andre er noget længere. Alle skal kunne deltage, hvor det mere gælder om 

at deltage end at vinde. For at alt dette skal kunne være nemt, skal det foregå digitalt. Det er selvfølgelig den største 

udfordring, så derfor søgte vi forbundet om penge til en digital løsning. Den fik i starten af juni, og begyndte at lave 

en hjemmeside med tilhørende app og registrering. Folk skal så hente ruten, indtaste at de har kørt turen, hvor det 

også er muligt at sætte en tid på, og når de seks uger er omme, vil vi trække nogle vindere. Her har man så mulighed 

for at konkurrerer mod hinanden, ligesom på Tæl skridt. Vi laver nogle startdage ude hos forskellige virksomheder, 

hvor folk kan komme og starte fra (hvis de har mulighed for det). Det vil vi lave tre gange i de seks uger Touren står 

på. 

2021 har på forbundsplan også været helt anderledes end vanligt. Her har vi rigtig fået dyrket sammenholdet på 

afstand, digitalt. Hen over foråret har der været tilbud om flere forskellige digitale aktivitetstilbud dagen igennem. 

Der har også været udbudt webinarer, hvor det var muligt at deltage i flere forskellige ting. Også årets 

formandsmøde skulle tænkes anderledes, nu det ikke var muligt at møde ret mange sammen. Det blev til en digital 

løsning, hvor styrelsen var samlet i et studie i Århus, hvorfra årets formandsmøde blev afviklet over tre timer. Godt 

100 fulgte os på dagen, så det må siges at være en succes.  

Sidst - men ikke mindst - skal der lyde en stor tak til de mange frivillige udvalgsmedlemmer, frivillige ikke-

udvalgsmedlemmer, instruktører og kontaktpersoner der har hjulpet os i årets løb. Også tak til bestyrelsen som har 

arbejdet benhårdt i året der, er gået. 

Husk at det ikke koster noget at sige tak - men det luner utrolig meget at modtage et skulderklap i ny og næ. Frem for 

alt skal man huske på, at de mange instruktører og frivillige er med til, at du, dine kollegaer, venner eller familie får 

nogle gode oplevelser i årets løb. 

Det er således ikke mindst jeres fortjeneste, at Roskilde Firma og Familieidræt er og fortsat vil være en attraktiv, 

innovativ, spændende og utraditionel idrætsforening. Jeg glæder mig til det ny år. 

  

”Hvis man tøver med det næste skridt, 

risikerer man at stå på et ben resten af livet! 

- Kinesisk ordsprog” 

 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  

Kassereren fremlagde regnskabet for 2020. Af regnskabet fremgår det at, nettoindtægten i foreningen er på 

41.112 kr. og at alle afdelinger giver overskud.  

Foreningen har modtaget en del tilskud i det forgangne år, hovedsagelig fra hovedforbundet Dansk 

firmaidrætsforbund, hvilket har været stærkt medvirkende til at foreningen er kommet helskindet igennem 

krisen 

 

 

 

 



 

 

 

6. Indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

Bestyrelsen havde nedenstående forslag til vedtægtsændringer, som blev vedtaget. 

§ 8.3. samt 9.3.  

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt som følge af force majeure, myndighedspåbud eller 

lignende, kan bestyrelsen beslutte at generalforsamlingen afholdes med begrænset fysisk 

fremmøde, helt virtuelt eller en kombination heraf. 

 

 
7. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.  
 
Kassereren fremlagde budgettet for 2021 
Der forventes lidt underskud i de enkelte afdelinger pga. faldende 
deltagere, samt øgede udgifter i forbindelse med genstart af 
aktiviteterne. 
Da budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2020 skal det 
tages med et gran salt, da 2020 var præget af krisen. 
 
 
 
 
8. Valg til bestyrelsen, gældende for to år.  

A) Formand Claus Schou Villig til genvalg 

 B) Sekretær Hanne Langager Villig til genvalg   

 

Claus Schou blev genvalgt til formand 
Hanne Langager blev genvalgt til sekretær 

 

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, gældende for 1 år. 
Vakant 

Der kunne ikke vælges en suppleant til bestyrelsen, da der ikke var nogle kandidater. 

 

10. Valg af 1 revisor, gældende for 2 år  

Jan Busk Villig til genvalg  

 

Jan Busk blev genvalgt til revisor 

 

11. Valg af 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år  

Klaus Langager, svømme udvalget Villig til genvalg 

  

Klaus Langager blev genvalgt til revisorsuppleant 

12. Eventuelt  

Følgende blev hædret for deres virke i RFI 

Hanne Langager for 5 år 

Mads Jensen for 10 år 

Claus Schou 30 år 

 

 



 

RFI-pokalen for 2020 blev overrakt til dommerduoen Henrik Vittrup og Jørgen Houlind, da de ikke kunne 

modtage den sidste år 

Uddeling af RFI-pokalen 2021 udgår 

Indlæg fra Claus Larsen, formand for kultur og fritidsudvalget i Roskilde kommune 

Han indledte med at ønske at denne generalforsamling varsler et vendepunkt for RFI og idrætten generelt. 

Kommunen har gennem Corona krisen gjort hvad de kunne for at hjælpe foreningerne helskindet 

nedlukningerne bl.a. ved lempelser af krav til foreningerne, samt bevilliget forskellige økonomiske tilskud. 

En ros fra kommunen til foreningerne som har været kreative og tålmodige i den seneste svære tid, hvilket 

kan være medvirkende årsag til at den seneste undersøgelse viser at medlemstallet i Roskildes foreninger 

ikke er faldet så meget som frygtet, svømning skiller sig dog ud, men det udligner sig nok når den nye 

svømmehal som indvies i denne uge, kommer i brug 

Til slut overrækker Pernille Aude, styrelsesmedlem i Dansk Firmaidræt, forbundets hæderstegn til Pernille 

Lützhøft Jensen for hendes arbejde for firmaidrætten 

 

Referent     Dirigent 

_________________    _________________ 

Hanne Langager    Mads Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlem af   


