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Roskilde Firma- og Familieidræt 

 

Bestyrelsesmøde nr. 02  
 

 

 

 

 

Onsdag den 06. september kl. 18.30 på Kildegården. 
 
Mødedeltagere: Claus Schou, Jane Løvgren, Bitten Petersen og John Petersen. 

Gæst: Gruppeformand for venstre Peter Madsen · 

Afbud fra Gerda Pedersen. 

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

2.  Godkendelse af referat nr. 01 / 2006. 

3   Indlæg fra Peter Madsen 

4   Meddelelser fra formanden og andre. 

5.  Hjemmesiden. 

    5.1 Nye mailadresser 
    5.2 Tilmeldinger. 
    5.3 Resultatformidling. 

    5.4 Back up. 
6.  Regnskab. 

7.  European Company Sports Games I Aalborg 2007 

8.  Kursusplan. 

9.  Futsal stævne den 7. januar 2007 

10.  Mødedatoer for evaluering af projekt. 

11.  Evaluering. 

 

Mødeleder: Claus Schou. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

Ad. 2.  Godkendelse af referat nr. 01 / 2006. 

Ændring til Bestyrelses referat nr. 1. 3A. Claus og Gerda har kontakten til Arbejdernes landsbank. 

 

Ad. 3.   Indlæg fra Peter Madsen. 

Peter Madsen er Gruppeformand for Venstre i Roskilde. Han ønsker at investere i den brede idræt og er glad 

for at komme ud og se hvad der sker i klubberne.  

Angående lokalet på Kildegården så er der ingen planer lige nu om at lave aftalerne om. Alle ved at Retten i 

Roskilde har peget på overtagelse af Kildegården, som en nærliggende mulighed nu de står for at skulle 

udvide. Ingen aner hvad fremtiden bringer og der er endnu ikke arrangeret møder hvor ændringer i 

lokalefordelingen på Kildegården skal drøftes fortalte Peter Madsen.  

Claus fortæller om de store fordele der er ved at vi på Kildegården er i nærheden af andre idrætsklubber og 

derved kan have et vist samarbejde og låne lokaler af hinanden. Hvis klubberne skal ud af Kildegården 

ønsker RFI at være hvor der er nogle samlede idrætsfaciliteter inklusiv en hal.    
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RFI vil gerne samarbejde med Roskilde kommune om dette. Sådanne planer mente Peter Madsen ikke var 

mulige på nuværende tidspunkt. 

Pr den 1. januar 2007 overgår vi til Ny Roskilde kommune. Peter Madsen mente der bliver nedsat et 

Folkeoplysnings udvalg. Brugerbetalingen bliver der formegentlig ingen ændring på for Roskilde klubberne, 

da vi har haft brugerbetaling i mange år. Gundsø og Ramsø kommuner har ikke tidligere haft brugerbetaling. 

Her er det muligt at der bliver en 3 årig overgangsordning for klubber med mange voksne. Der gives fortsat 

meget tilskud til medlemmer under 25 år. 

Sundhedsfremmende og forebyggelse er noget kommunen vægte høj. Formand i Sundhedsudvalget i Ny 

Roskilde kommune Anni Larsen vil modtage vores matereale.  

 

Ad. 4.  Meddelelse fra formanden og andre. 

Kegler. Jane og Claus har været til møde med kegle centeret den 19.07. Der var ledige baner onsdag og 

torsdag fra kl. 16 Pris er ca. 110 kr. i timen for 2 baner Der er 4 ledige baner. Hvis det blev aktuelt var det til 

at forhandle om prisen. Hvis vi kan finde de rette personer er det en rigtig god ide. Det prøver vi at 

undersøge. 

 

Hjemmesiden.  Der skal udfærdiget nogle retningslinier for hvad der skal være på hjemmesiden, hvem skal 

sende relevante oplysninger, og hvem skal have adgang til at køre deres egen afdeling på hjemmesiden.  

Hjemmesiden skulle gerne være klar i midten af oktober. 

 

Projektet.  Claus har aftalt med Sannie og Christel, at der findes en dato her i løbet september, hvor 

evaluering skal gøres færdig. Datoerne 13. eller den 20. september er foreslået. Rapporten skal bruges til 

formandsmødet i november. 

 

Sundhedsdagen.                                                                                                                                                                                                                     

Den 26. august. Det var en rigtig flot bod som vores livsstilsafdeling havde fået på benene, en stor ros til 

dem alle i teltet. Claus er helt sikker på, at vi i fremtiden bliver mere nødt til at blandes os i sundhed, enten 

på den ene eller anden måde. 

Der er store muligheder i, at vi som forening kan tilbyde kommunen nogle løsninger, og meget gerne i 

samarbejde med MpA, efter at det sundheds fremmende arbejde bliver lagt over til kommunerne efter nytår. 

Multimotion: Claus er usikker på om han har den fornødne opbakning fra de andre medarrangører og er nu 

stemt for at sætte aktiviteten i pause til revurdering. 

 

Førstehjælp tilbydes alle udvalgsmedlemmer. Jane har fået oplyst på beredningsstationen at de tager hold 

på mindst 12 personer. Det koster 125 kr. pr. person når vi kommer som privatpersoner. Det kan først blive i 

2007 

Send en liste til Jane Løvgren med navn og adresse på alle interesseret. 

 

Ad. 5.  Hjemmesiden. 

Inga har arbejdet på at få hjemmesiden klar til vi skal på stortræf i Nyborg men dette bliver svært at nå. 

 

5.1 1.december 2006 ophører alle adresser som ender på @DFIF Herefter er det kun ansatte i DFIF som 

får denne adresse. I forbindelse med vores hjemmeside er der 10 gratis mailadresser som ender på @RFI.dk 

8 af disse bruger bestyrelsen vebmarster og medlemsregistrering. Vi afventer om udvalgsformændene også 

ønsker denne mailadresse eller om der skal købes flere så vores mailadresser ser ens ud. 
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5.2 Fælles tilmeldingsblanket i bladet blev diskuteret. Det viste sig at der var flere ulemper end fordele, så 

dette er bortfaldet. 

5.3 Resultater. Hvis et udvalg vælger at sætte resultater på hjemmesiden har det aktuelle udvalg ansvaret 

for dette. 

       Skal vi have resultater på hjemmesiden? 

5.4 Backup: Inga ønsker en at sparre med omkring hjemmesiden. Og der skal være en afløser når Inga tager 

på længere ferier. Bitten har meldt sig til dette job. 

 

Ad.  6. Regnskab. 

Da Gerda var fraværende havde Jane fået en kasse udskrift fra banken med det indestående beløb. 

 

Ad. 7. Euroopean Company Sports Games I Aalborg 2007. 

Der er forhåndstilmeldt 5000 deltagere. Det er besluttet at der gives 400 kr. pr deltager til transport. 

 

Ad. 8.  Kursusplan. 

Se næste gang. 

 

Ad. 9.  Futsal stævne den 07. januar 2007. 

Futsal open Denmark og skal foregår i Himmelevhallen. Det er DFIF som er arrangør. Vi skal skaffe 4 

hjælpere. 

 

Ad. 10. Mødedatoer for evaluering af projekt. 

Det bliver onsdag den 20. september 2006 med Sannie. 

 

Eventuelt.  Stortræf i Nyborg den 22 og 23. september 2006. 

Deltagere fra RFI er:  

  Claus Schou. ·  Er i Nyborg. 

  Jane Løvgren   Lægger bil til.  

  John Petersen  Lægger bil til. 

Gerda Pedersen 

Inga Steffensen 

Susanne Jensen 

  Bitten Petersen 

  Morten Vincent 

 

Deltagerne kører sammen i to biler. 

 

 

 

 

 

Lukket møde den 6. september 2006.   

 

Ad. 12.1  Fodboldt afd.. Jim har bedt om møde med Claus.  

Hvis det er på grund af at Jim stopper i udvalget, håber vi meget han har fundet sin afløser og fået sat 

vedkommende ind i udvalgsarbejdet. Fodbold afdelingen skal køre, ellers har RFI et meget stort problem da 

det er en stor afdeling. Bestyrelsen får besked når mødet er afholdt. 
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12.2 Petanque. Connie meddeler Claus at der har været store problemer med udvalgsmedlem Birthe Hansen 

i sommerens løb. Birthe H. har bagtalt Connie og kaldt hende forskelligt grimt, ifølge Connie. Dette er 

også gået ud over andre spillere. Connie vil ikke stå model til dette mere. 

Birthe Hansen spiller også bowling. Der har tidligere været problemer i udvalget. Claus vil kontakte 

Kirsten for om der skulle holdes et møde med Birthe Hansen. Claus vil så tilbyde at vær bisidder ved 

sådan et møde. 

 

 

 

Referent Bitten Petersen 

 

 

 

------------------------------- 

            Claus Schou 

 

 

 

-------------------------------- 

             Jane Løvgren 

 

 

 

-------------------------------- 

          Gerda Pedersen 

 

 

 

--------------------------------- 

        Bitten Petersen 

 

 

 

---------------------------------- 

      John Petersen 


