
 

 Referat af bestyrelsesmøde nr. 02/2022 

 

                                        Mandag den 04. april kl. 18.00– 21.00 

Skovager 5, Gevninge 4000 Roskilde 

 
Mødedeltagere: Claus Schou, Mads Jensen, John Juul og Marianne Sørensen. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

1.1.  Hastesager / ændringer 

Ingen sager/ændringer - godkendt 

 

2. Sager til beslutning: 

2.1. Tema møde 19 + 20. august 

Dato blev endelig besluttet. Vi ønsker at finde et sted i Holbæk, eventuelt Hotel 

Strandparken. John laver aftale med sted. 

 

     

3. Sager til drøftelse:  

3.1. Firmaidrættens zoner 

Claus havde et første virtuelt møde med Mette Schmidt Dannesboe, projekt leder på 

Firmaidrættens Zoner. Her blev fortalt lidt om hvad RFI er for en forening. Flere bolde er 

kastet op i luften – Himmelev med det nye samarbejde med de lokale idrætsklubber, hvor vi 

i den ende af byen har den største koncentration af virksomheder (øst byen). Risø er også en 

mulighed. Mange firmaer er på området, hvor mange benytter den fælles kantine på stedet. 

Her er rigtig mange veluddannet mennesker som ikke har stort fysisk arbejde i løbet af 

dagen. Fra tidligere mener vi at der skulle være en hal på området. Vi har et par mennesker 

som vi kontakter, for at blive en smule klogere! Kommunen som arbejdsplads er også en 

mulighed – RKI tilbage til rødderne.  

 

3.2. Udvidelse af vores netværk – Roskilde Erhvervsforum? 

Det blev besluttet at vi tager kontakt til dem om en mulig optagelse i netværket. 

 

3.3. Strategi 2027 forbundet 

I forbindelse med det kommende formandsmøde i slutning af april, har forbundet sendt en 

skrivelse ud som bestyrelsen skal drøfte. Vi vendte spørgsmålene, og kunne kortfattet fastslå 

at vi har arbejdet med et sjovere Danmark i bevægelse. Vi er målrettet gået efter firmaerne 

siden vi besluttede det tilbage i 2019, at vi har to ben som vi står på i foreningen. Vi har 

arbejdet efter det siden, men har samtidig beholdt vores kerneværdier.  

 



 

 

3.4. Vedtægter og ny sammensætning bestyrelsen 

Vi startede snakken op omkring hvordan vi skal se ud som bestyrelse i fremtiden. Der er 

mange aspekter i dette som ikke lige kan laves færdig som et punkt på en dagsorden. Vi har 

mange forskellige muligheder, dog vil vi nok have ændret kasserer funktion til at være en 

økonomi ansvarlig som vælges på generalforsamling i lighed med formand. 

Sekretærfunktionen var også oppe og vende, den ønskes slettet. Skal vi have suppleanter i 

fremtiden var også oppe og vende. Bestyrelsen skal bestå af 5 – 7 personer (som vi også fik 

sat ind i vores nye vedtægter ved generalforsamlingen i marts). Bestyrelsesmedlemmer skal 

være udviklere, nogen med mere specifikke områder. Vi besluttede at dette punkt skal med 

på vores seminar i august, hvor vi kan dykke helt ned i problemstillingerne.  

    

 

4. Økonomisk oversigt: 

4.1 Status 

Regnskabet blev gennemgået. John besvarede enkelte spørgsmål fra bestyrelsen. 

 

4.2 Budget 2022 

Budget for 2022 blev gennemgået. Padeltræning forløb slettes for 2022, da vi ikke mener det 

kan sættes er relevant i år. Beløbet for annoncer hæves til kr. 15.000, -, da vi ikke får nogen 

midler fra forbundet i år. Supernova udfases i løbet af de næste 2 år. Der arbejdes på et nyt 

system (hvor John er formand for IT-udvalget i forbundet) hvor vi som forening bliver pilot 

forening på den nye løsning. 

 

5. Sager til orientering / opfølgning: 

5.1.   Julemærkeløbet 2022 

Vi har fået lavet en endelig aftale med Julemærkehjemmet Liljeborg, og datoen for 

afviklingen bliver onsdag den 21. september kl. 16.30 i Folkeparken. 

John, Mads og Claus har holdt første møde, hvor et grove budget blev gennemgået. Der 

arbejdes på at finde 2 sponsorer, en med et beløb på kr. 10.000,- og en med mindst kr. 

5000,- + rabat/sponsor fri sandwich. Vi har fået lavet et første forslag til en flyver, godt 

hjulpet af forbundet. Der er blevet lavet en første markedsføringsplan omkring løbet. Vi har 

tænkt at lave små videoer på Facebook – dette er vi i gang med at finde muligheder for, som 

vi herefter søger forbundet penge om fra foreningspuljen.  

 

5.2.   Cykel Touren 

Lige startet op på Facebook. Skal det lykkes at få flere med, skal vi ud at have fat i folk på 

arbejdspladserne – det bliver som en direkte mail til udvalgte kontaktpersoner på 

arbejdspladserne. 

 

 

 



 

6. Eventuelt:  

Claus har haft en snak med Cathrine Laursen, som har henvendt sig til os uopfordret. Hun er 

uddannet lærer, men har flere jobs i forskellige Fitness centre, og havde hørt om os, så hun 

tænkte om vi kunne bruge hende til noget! Efter snakken, vil hun vende tilbage med hvilke ting 

som kunne være muligt at starte op som ny aktivitet fra efteråret af. 

Mads nævnte at vi skal være mere opmærksom når vi laver kontrakter med instruktører. Det er 

vigtigt at vi skriver at det er skattefri godtgørelse som vi udbetaler. 

Marianne spurgte ind til, om det var muligt at flytte yoga et andet sted hen. Der hvor vi er nu, er 

meget koldt, og det har helt sikkert ført til, at nogle har valgt yoga fra hos os. Vi ser om der 

skulle være en mulighed på Kildegården, meget gerne i springcenteret (lokale oven over). 

 

 

Claus Schou  

Referent  


