
 1 

Roskilde Firma- og Familieidræt 

 

Bestyrelsesmøde nr. 01  
 

 

Onsdag den 14. juni kl. 18.00 på Kildegården. 

 
 
Mødedeltagere: Claus Schou, Jane Løvgren, Gerda Pedersen, Bitten Petersen og John Petersen. 

                             

Gæster: Ole Mathiasen, Arbejdernes Landsbank. 

  

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af diverse referater. 

3. Sponsor støtte fra Arbejdernes Landsbank. 

4. Færdiggørelse af ”Projekt Østbyen/Trekroner”. 

5. Meddelelser fra formanden og øvrige. 

6. Regnskab. 

7. Stortræf 2006 – Nyborg. 

8. Volley stævne den 15. oktober. 

9. Futsal stævne i starten af 2007. 

10. Blad og annoncer. 

11. Nyt fra kredsen. 

12. Mødedatoer for resten af 2006 

13. Eventuelt. 
  

 
Mødeleder: Claus Schou. 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt efter Jane fik tilføjet og øvrige, til formandens beretning. 

 

Ad.  2.  Godkendelse af diverse referater.   

Godkendelse af AU referat nr.  01. Referatet blev godkendt. 

Fremover skal B.S. også se på andre relevante klubbers referater. 

 

Ad.  3.  Sponsorstøtte fra Arbejdernes Landsbank. 

Konsulent Ole Mathiasen fortalte at AL er en af de lokalbanker, som ønsker at samarbejde med lokale 

klubber, hvor der sker noget. Støtter bredden og har services i højsædet. 

Der skal søges AL om 5000 kr. til brug i 2007. Ansøgningen skal sendes i år. Dette klarer Jane. 

 

Pengene kan bruges til uddannelse, reklame, arrangementer og tøj. 

Hvis vi har et arrangement / konference eller lignende i et udvalg, kan pengene evt. bruges her. 

De penge fra AL som skulle bruges til multi motion i år bliver muligvis sendt tilbage. 

 

Arbejdernes landsbank har forskellige aktiviteter som RFI måske kunne tage del i evt. blot med lidt 

reklame på løbesedlerne. Vi kunne uddele løbesedler til medlemmerne og få noget reklame. Der er 

arrangeret nogle aftenmøder, som er Aktiviteter i den 3. alder, køb og salg af bolig, spis mursten og om 

Roskilde lufthavn. den 19. september 2006. 
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Vi blev enige om at samarbejde om at gøre hinanden mere kendt. 

    

Ad.  4. færdiggørelse af ”projekt Østbyen/Trekroner”.   

Projektet er ved at være slut. Sidste del af projektet skulle være Multi motions løbet. Der er afholdt et 

fantastisk pressemøde den 3. maj 2006. Her mødte hele den samlede Roskilde presse op og resultatet blev 

en fantastisk omtale af arrangementet. Der var sat en bundgrænse på 15 deltagende hold, vi nåede kun 10 

tilmeldte hold. Derfor beslutters det at aflyse løbet i år. En af grundene til de få tilmeldinger ligger i at vi 

ikke tids nok var kommet ud medbudskabet om dette løb.  

Samarbejdspartnerne Orenteringsklubben og Roskilde cykel motion har sagt ja til at vi prøver igen næste 

år. 

Af Arbejdernes Landsbank har vi fået tilsagn om økonomisk støtte til arrangementet.  

Claus tager til fælles møde med alle adventure klubber i Danmark den 14. oktober 2006. Her bliver bla. 

løbene for 2007 planlagt. Multi Motion 2007 skal publiceres allerede inden nytår og stå så mange steder 

som muligt. 

Der er nedsat en gruppe for det kommende løb og de mødes engang i efteråret. 

Evaluering. Det var svært at finde en dato før ferien så Claus vil foreslå Sannie om den kunne foregå pr 

mail. 

 

Ad.  5.  Meddelelser fra formanden og øvrige. 

Hjemmesiden: Inga arbejder på højtryk på at få vores nye hjemmeside til at virke. Claus håber den virker 

fra juli måned, sådan at der kan gøres opmærksom på vores vinter aktiviteter. Bestyrelsen vil få den til 

endelig godkendelse, inden den bliver officiel. 

Der skal udfærdiges nogen retningslinier for hvad der skal være på Hjemmesiden? 

Hvem skal sende de relevante oplysninger? 

Hvem skal have adgang til at køre ”deres egen” sider på Hjemmesiden? 

Hvor meget aktivitet skal der foregå? 

 

DM stævner: Der skal sættes nogle retningslinier op for godtgørelsen til DM – Stævner jf. AU- referat 

nr.1. Hvor mange penge skal sættes af til formålet? Hvor mange penge er der til den enkelte afdeling som 

deltager i DM? Bestyrelsen skal have en hvis indflydelse på hvordan udvalgene vil fordele godtgørelsen 

så forskellen ikke bliver for stor fra udvalg til udvalg. Reglerne for udbetalingen skal også stå i 

forretningsordenen. Og skal meddeles bestyrelsen inden udbetalingen. 

 

Beklædning: Trøjerne bliver mellem blå med kort eller langt ærme. Gerda vil i denne uge sende 

bestillings lister ud til alle udvalg, så de kan bestille størrelse og om det skal være med langt eller kort 

ærme. 

 

Roskilde Idræts Union: Claus har modtaget brev fra RUIs formand Ove Pedersen. Han har læst Claus´s 

beretning i vores blad. Kort sagt er han bekymret for om RFI vil ”føre krig” mod RIU. Claus har afvist 

dette pr brev og har foreslået et møde i løbet af sommeren. 

 

Gerda har ikke fået Amtskredsens referat. Jane vil sørge for hun får dette fremover. 

 

Keglecentret.  Jane vil kontakte keglecentret for et møde i uge 28 eller 29. 

 

Forretningsordenen skal revideres og rettes til. 

 

Næste gæst til BS møde: Claus indbyder Peter Madsen, fra Fritids og kulturudvalget, medlem af Roskilde 

byråd.  

 

Første hjælp: Kurt Bannerhof fra Helsingør Firmaidræt skulle være god til at undervise i dette. Jane vil 

kontakte ham for at få en aftale i stand. 

 



 3 

Tilmeldingsblanket til RFI´s blad som Mads har lavet et forslag til. Det viser sig at det ikke er så enkelt 

endda. BS har fået dem med hjem for at finde en løsning hvor tilmeldingsblanketten kan blive stationær 

til bladet og ikke hurtig forældes. Forslagene skal være formanden i hænde senest den 15. juli 2006. 

 

Amtskredsens håndbøger til udvalgene. Der er stadig en del på RFI´s kontoret. De skal deles ud ved 

næste AU møde. 

 

Ad.  6.  Regnskab. 

Kassebeholdning den 31. maj 2006 er 259.148,95 kr. 

Regningen fra futsal er ikke betalt endnu.  

Hvis fodbold afd. ønsker at lave en løbende turnering i 2007, skal turneringsplanen forelægges for BS. 

Der bliver et særskilt regnskab for Multi motion. 

 

Ad. 7.  Stortræf 2006 – Nyborg. 

Afvikles den 22 og 23. september i Nyborg. Bestyrelsen tager med. Morten Vincents (badminton) og 

Susanne Jensen (livsstil) er også inviteret. Vi skal senere arrangere kørsel i 2 biler. 

 

Ad. 8.  Volley stævne den 15. oktober. 

Den 15. oktober er en foreløbig dato. Lisbeth Gudisen fra Danske Bank, vil sørge for at der er dommere. 

 

Ad. 9.  Futsal stævne i starten af 2007. 

Der arbejdes på det kan blive først eller sidst i januar eller først i februar.  

DFIF betaler og afholder stævnet. RFI skal leverer arbejdskraften. 

 

Ad. 10.  Blad og annoncer. 

Annoncen om vinteraktiviteterne kommer i Roskilde Avis og Dagbladet først i august. 

RFI bladet som var planlagt til september, bliver ikke lavet da det ikke har noget formål at udsende et 

blad i september. 

Der ligger fortsat mange blade (april) de skulle gerne deles ud. 

 

RFI bladet skal udkomme i følgende måneder i 2007, april, juni og november. 

2 annoncer i Roskilde aviser i 2007, ca. 1.maj med sommeraktiviteterne og 1. august med 

vinteraktiviteterne. 

  

Ad. 11.  Nyt fra kredsen. 

Ørsted golf. Amts Kredsformand Arne Sørensen har arbejdet på en golf turnering hvor alle kan deltage og 

hvor KFB og RFI samarbejder om denne aktivitet. Banen vil være med 9 huller. Der kan spille 27 

personer af gangen. Det er vigtigt at både KFB og RFI søger diverse tilskud. 

Gerda meddelte at det var muligt at Jan Erik Pedersen og Gerda vil gå med i dette projekt for RFI. Hvem 

det bliver fra KFB vides endnu ikke. 

 

 

 

Ad. 12.  Mødedatoer for resten af 2006. 

 

Bestyrelsesmøde  Den 6. september 2006. Kl. 18.00 

Afdelingsudvalgsmøde Den 12. september 2006. Kl. 18.00 

Bestyrelsesmøde Den 1. november 2006. Kl. 18.00 

Bestyrelsesmøde Den 5. december 2006.  Kl. 16.00  

Afdelingsudvalgsmøde Den 5. december 2006  Kl. 18.00  Julefrokost efter et kort mød med 

dagsordenen lydende på regnskab og budget.. 

 

Ad. 13.  Evaluering. 
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Kvinder på toppen reklamen blev delt ud til gennemlæsning. 

 

 

Referent: Bitten Petersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


