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Referat af bestyrelsesmøde23/01-22 

   
Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 01 / 2022              

Søndag 23. januar 2022 kl. 10.00 – 16.00 

Ørebjergvej 63, Gundsømagle 4000 Roskilde 
 

 
Mødedeltagere: Claus Schou, Mads Jensen, John Juul  

og Marianne Sørensen 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

1.1 Hastesager/ændringer – ingen bemærkninger 

 

2. Sager til beslutning 

2.1 Tilskud til Firmaidræt Open 2022 – og andre åbne stævner 

Tilskud som tidligere år bibeholdes. Dvs. hvis en afdeling sender 

medlemmer til FO eller andet åbent stævne, bliver afdelingen 

bevilget op til 1000 kr. i deltagergebyr. som udbetales af 

kassereren. 

Tilskud til transportudgifter dækkes således; 

Sjælland, Lolland og Falster kr. 150,-. Fyn kr. 200,-. Jylland kr. 

400,-. (2022) – samkørsel skal foregå 

 

2.2 Generalforsamling – dato og hvor! 

Vi vil afprøve noget nyt i år, og retter henvendelse til 

Julemærkehjemmet om mulighed for afholdelse af 

generalforsamling hos dem. Forslået dato er den 16/03-2022 

 

2.2.1 Skal det være med mad? 

Der vil blive serveret et lettere måltid (sandwich). 

 

2.2.2 Valg i henhold til vedtægterne – Næstformand, 

kasserer, bestyrelsesmedlem samt Suppleant 

Valg i utide, sekretær for 1 år 

Både Mads, John og Marianne har alle sagt ja til to år    

mere. Med hensyn til den ledige post som sekretær og 

suppleant, blev flere muligheder afsøgt. Det blev 

besluttet at lave en annonce (Facebook) om de ledige 

poster samt i vores nyhedsbrev i februar.   

 

2.2.3 Valg af revisor samt suppleant (Jan Busk og Klaus 

Langager) 

Begge har sagt ja, og genopstiller 
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2.2.4 Årets modtager af plaqueter 

Listen blev gennemgået. Det er besluttet fremadrettet, 

at vi kun tæller fra det år man første gang er kommet 

ind i foreningen. 

 

2.2.5 Årets modtager af RFI-pokalen 

Bestyrelsen fandt en person 

  

2.2.6 Gæsteliste 

Peder Bisgaard – Forbundsformand Dansk Firmaidræt 

Mogens Halager – Formand Kultut- og Fritidsudvalget 

Frank Veje – Formand RIU 

 

2.3 Fastlæggelse af BS møder i 2022 – hvor et af møderne skal  

være tema møde, suppleant inviteres med 

Mødedatoer blev gennemgået og fastlagt 

 

2.4 Gennemgang af forretningsorden og eventuelle rettelser 

Gennemgået og godkendt med få rettelser 

 

2.5 Vedtægtsændringer 

Kun af teknisk karakter, idet forbundet har slettet forbund 

 

3. Sager til drøftelse 

3.1 Meddelelser fra formanden 

Kommunen har inviteret til en drøftelse med brugerne af 

målfeltet om deres planer om at bygge yderlige faciliteter ude 

på ”målfeltet”. Røde Stjerne skal flytte fra Darup, og mangler i 

den forbindelse et klubhus. 

Der er gang i tilmeldingerne til vores padel turnering. Vi har 

igen lavet en aftale med Roskilde Padelcenter om at bruge 

deres baner. 

Forbundet har lavet en aftale sammen med DIF, DGI, og DUF 

om at fortsætte motionsugen i uge 41. Der vil blive ansat en 

projektleder i samarbejdet, hvor vedkommende får kontor på 

forbundet i Nyborg. Det skulle gerne gavne alle, hvor vi i 2021 

jo havde kultur og fritidsafdelingen med i kampagnen. 

Julemærkehjemmet skal have ny forstander, samt at den 

person hos Compass Group som var tovholder, ikke er ansat 

mere, gør at vi afventer begge deres tilbagemeldinger med 

hensyn til et nyt Julemærkeløb her i 2022  
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3.2 Hvad og hvordan sikre vi nye i bestyrelse og tovholdere? 

Punktet udgår til en senere drøftelse. 

 

3.3 Firmaidræt zoner – hvordan kommer vi videre? 

Flyttet til temamøde i august 

 

3.4 Input til Nyhedsbreve frem til marts 

Februar: Træningsforløb Padel, Annonce bestyrelsesmedlem, 

Generalforsamling og Kollegapadel. 

Marts: Fodbold, Generalforsamling  

 

4. Økonomisk oversigt 

4.1 Bemærkninger til regnskab for 2021 

Annoncer flyttes udelukkende til administrationen. 

Baneleje badminton flyttes om under aktiviteter. 

Alt vedrørende hjemmesiden samles til en konto. 

John tilføjer under bemærkninger til regnskabet: 

Kollegamotionsundersøgelse 

Grundkontingent kr. 17.000, - - tilskud fra 2020 

  

4.2 Grundkontingent / fordelingsbeløb alle 

Uændret kontingent for 2022 

 

4.3 Telefon godtgørelse 2022 

Uændret for 2022 

 

4.4 Kollegamotions registrering 

Foreløbige tal til dato blev gennemgået. Der er sendt ud til 52 

firmaer fra vores liste som blev lavet sidste januar i forbindelse 

med undersøgelsen. Claus taget kontakt til udvalgte på listen, 

og John kontakter erhvervsskolerne 
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5. Sager til orientering / opfølgning 

5.1 Julemærkeløbet 2021 – evaluering 

Vi har vedtaget at vi gerne vil afholde et løb i 2022. Vi 

afventer nu Julemærkehjemmet og Compass Group. Vi 

forventer svar i februar måned.  

John oplyste, at vi skal have en indsamlingstilladelse for at 

kunne samle ind til Julemærkehjemmet. John sørger for 

formaliteterne. 

 

5.2 Opfølgning af beslutninger fra sidst – se skema 

Gennemgået.  

 

6. Meddelelser  

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen 

Intet 

 

7. Eventuelt 

7.1 Tema møde – Firmaidrættens zoner 

Besluttet til at være en del af temamødet i august. 

Vores handelsbetingelser som står på vores hjemmeside, skal 

rettes til i forhold til vores betingelser. John retter til 

Hvis restriktionerne bliver ophævet fra februar, holder vi 

nytårskur fredag den 25. februar. 

 

 

 

Referent Claus Schou 


