
 

 Referat bestyrelsesmøde nr. 03/2022 

 

                                       Torsdag den 10. november kl. 18.00– 21.00 

Roskilde Avis Algade 2 4000 Roskilde 

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

Knudsen. 

Gæst: Lene Wiehe. (deltager under punkt 2.1 og 5.2) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

1.1.  Hastesager / ændringer 

 

1.2.  To gange gratis Zumba + instruktørløn! 

Zumbaafdelingen havde et ønske om at udvide deres sæson med 2 gange. Bestyrelsen    

besluttede at de to ekstra gange betales med kr. 25,- (for begge gange) af deltagerne 

som betales på Mobile Pay 23889. Instruktørafregningen på normal vis. 

 

2. Sager til beslutning: 

2.1. Opfølgning på seminaret angående Zone samarbejdet Roskilde og beslutning på hvad   

det ”næste træk er” v/Lene. 

 Lene har fået opgaven som den lokale udviklingskonsulent at lede os igennem 

udviklingen af ”Zonen”. Lene har haft møde med Mette Wittrup som er projektleder 

på Zonen arbejdet. De har taget udgangspunkt i vores seminar tilbage i august og har 

lagt en plan. Denne plan blev gennemgået hvor vi kom med vores input. Der arbejdes 

videre med planen sammen med vores ændringer, som i første omgang skal udmønte 

sig i en workshop i januar/februar måned.  

 

2.2. Henvendelse fra Zumba angående tilskud til rejse til Kreta. 

 Vi diskuterede afdelingens henvendelse, og har bedt dem komme med et lidt mere 

præcist oplæg på hvad turens formål er! Dette for at kunne afsøge eventuelle 

muligheder for tilskud til rejsen. Vores oplæg er at der arbejdes med folks personlige 

selvværd. Marianne kontakter afdelingen og fortæller dem om vores tanker. RFI vil på 

januar mødet tage stilling til et eventuelt tilskud, som vil blive givet ud fra de tilskud 

som vi normalt støtter dem der deltager i Firmaidræt Open.  

 

2.3. Næste BS-møde bliver den 29/01-23 kl.10.00 hos John. 

 

2.4. Nytårskur bliver den 13/01-23 kl. 19.00 et sted i byen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

3. Sager til drøftelse:  

3.1. Udvidelse af vores netværk – Roskilde Erhvervsforum? 

Dorte gav et godt bud på hvordan erhvervsforum fungerer. Det kan eventuelt komme 

på tale, at vi kan få sendt indbydelser til nogle af vores arrangementer ud i deres 

netværk. Men ellers gør vi ikke yderlige for nærværende.  

 

3.2. Strategi 2027 forbundet 

Der da ikke var nogen fra bestyrelsen som havde mulighed for at deltage i Landsdels 

øst mødet, blev selve oplægget fra det møde ikke gennemgået.  

 

3.3.  Arbejdsdag om fremtidens Firmaidræt Nyborg 21/01-23 – kl. 10-15 

I forlængelse af ovenstående, har forbundet inviteret til ”arbejdsdag”. Formålet med 

dagen, er at få sat så mange forskellige input i spil, sådan at styrelsen har mulighed for 

at fremlægge det første udkast til ny strategi på formandsmødet i april. Vi kan stille 

med to repræsentanter.  
   

 

4. Økonomisk oversigt: 

4.1 Status 

John gennemgik regnskabet for 3. kvartal – det ser rigtig fint ud. Der var enkelte 

spørgsmål til regnskabet, som blev afklaret. 

 

5. Sager til orientering / opfølgning: 

5.1.   Julemærkeløbet 2022 + dato for evaluering + dato næste år 

Der blev givet en kort opsummering af dette års løb, som gik rigtig godt. Der blev 

samlet næsten kr. 30000,- ind til Julemærkehjemmet. Vi har afleveret en check til 

Carsten, og det er allerede besluttet at vi laver et nyt løb i 2023, også en hverdag. 

Mads, John og Claus er igen tovholdere på løbet. 

 

5.2. Projektet RTS – orientering 

 Lene gav også her en kort gennemgang af forløbet indtil nu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. Arbejdspladsernes motionsuge 

Her har vi haft et fodboldarrangement onsdag eftermiddag hvor der deltog en håndfuld 

firmaer. Vi sluttede af med pølser og vand/øl.   

5.4. Firmaidræt Open. I 2023 er det besluttet at dele aktiviteterne op, så der bliver flere 

forskellige mindre, stævner rundt om i Danmark. I vores område er der flere, så vi 

håber at mange vil deltage.  Firmaidræt Open - Dansk Firmaidræt (firmaidraet.dk) 

 

 

6. Eventuelt:  

 

Marianne har sammen med Hanne fået lavet nogle aftener ude på ZBC for deres elever, hvor 

vi har kommet med instruktøren. Vi har i den forbindelse spurgt, om det var muligt at 

benytte deres lokaler til vores egen aktivitet, men desværre er det ikke en mulighed. 

 

Mads orienterede om et møde i forvaltningen omkring besparelser i svømmehallerne. Der er 

mange måder at spare på, og ikke alle er lige forståelige for almindelige mennesker. Mads 

vil tage fat i næstformand i RIU omkring et eventuelt skriv til kommunen. 

 

Claus Schou  

Referent. 

https://www.firmaidraet.dk/events/arrangementer/firmaidraet-open/

