
 1 

Roskilde Firma- og Familieidræt 

Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 03 / 2008 
 

 

Tirsdag den 03. juni 2008 kl. 18.30 på Kildegården. 

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

Gæster:               Idrætskonsulent Pernille Hasløv, Roskilde Kommune 

                             Foreningskonsulent Sannie Kalkerup, DFIF.                     

Mødeleder:         Claus Schou. 

 

Dagsorden: 

1.   Godkendelse af dagsorden. 

2.   Orientering fra Pernille Hasløv 

3.   Situationen omkring hal/sal fordelingen i kommunen    

4.   Samarbejde med kommunen 

4.1.Sundhedsdagen 30. august 2008 

5.   Kurser for BS / AU. Plan for fremtiden 

6.   Godkendelse af diverse referater 

7.   Meddelelser fra formanden 

8.   Regnskab 

9.   Avis indstik i uge 33 

10. Eventuelt. 
 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev ændret som ovenstående. 

 

Ad.  2.  Orientering fra Pernille Hasløv: 
Pernille fortalte lidt om sin baggrund samt uddannelse. Hendes fremtidige job er bl.a. at hjælpe 

foreninger gennem bureaukratiet. 

Fortalte også, at fordeling af hal- og banefordeling tidligere har beroet meget på ”mundtlige” 

aftaler, der har været svære at håndtere som ny idrætskonsulent, og derfor er der nu lavet meget 

strikse aftaler, der afspejler lovens intuition om, at kommunale lokaler stilles til rådighed for børn 

og unge, samt at kommunen ønsker en ensartet behandling af alle brugere. 

 

Der har netop været afholdt et ”strategisk anlægsseminar” indenfor Fritids- og Idrætsafdelingen, og 

oplægget var blevet færdigt i går (vi fikke ikke oplægget at se). 

Bl.a. vil man prioritere anlæggelse af svømmehaller meget højt, da der er virkeligt behov for flere 

faciliteter på dette område, men i sidste ende er det jo politikerne der har det sidste ord ! 

Der er også tale om udvidelse af Roskilde Hallerne. 

 

Derefter talte/efterlyste bestyrelsen oplæg til bedre udnyttelse af Musicon-grunden; Darup 

Idrætscenter samt evt. brug af svømmehaller på Ledreborg Alle samt Comwell-Hotel (Den gamle 

Roskilde Højskole). 

Der var flere af disse faciliteter Pernille ikke havde kendskab til, men hun ville undersøge 

mulighederne. 
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Ad.  3. Situationen omkring hal/sal fordelingen i kommunen. 

Claus uddelte bilag vedr. fordelingen, og det er noget af ”en sur røv at trutte i”. 

Vi har fået tildelt mindre tid i svømmehal, og haltider til tennis og badminton er blevet kraftigt 

beskåret. 

Før var det en form for bloktildeling, som foreningerne havde stor indflydelse på, men nu er alle 

ansøgninger, der har noget med undervisning/instruktion overfor børn, bevilget først, og derefter er 

der ikke ret mange timer til voksen-idræt. 

 

 

Ad. 4.  Samarbejde med Roskilde Kommune.  

om Roskilde Sommerstævne (afløseren for Borrevejle-dagene) 

RFI har valgt ikke at være en del af ovennævnte stævne 

 

Ad 4.1. Sundhedsdagen. 
Da der kun var 3 tilbagemeldinger om deltagelse fra RFI til Sundhedsdagen måtte vi meddele, at vi 

ikke deltager i år. 

Vi bliver kontaktet igen i 2009. Kontaktpersoner: Trine Palmgård Døssing oog Eva Elkjær, 

Roskilde Kommune, og Domapoteket. 

 

Ad.  5. Kurser. 

Vi blev enige om, at der skulle indbydes til kursus om Udvikling af Roskilde Firma- og 

Familieidræt. For BS og AU. 

Sannie Kalkerup fabrikerer indbydelsen til torsdag den 11.09 – evt. 17.09.2008. 

 

 

 Ad.  6. Godkendelse af diverse referater. 

BS-referat nr. 02/2008 blev godkendt. 

 

Ad. 7. Meddelelser fra formanden. 

Der var ingen meddelelser. 

 

 

Ad. 8. Regnskab. 

Vi har pr. d.d. en kassebeholdning på kr. 109.982,02. 

Vi mangler stadig at få lister over fodboldhold, og dermed et pænt beløb i grundkontingent. 

 

Ad. 9. Avis indstik i uge 33. 

Jane har undersøgt prisen på et 8-siders indstik i avisen. 

8 sider vil koste kr. 66.000,-, heraf vil ca. halvdelen blive finansieret af annoncer, og det er avisen 

der vil sælge annoncerne. 

Det blev påpeget, at det er mange penge at bruge på en profilering af RFI, når vi ikke aner, hvor 

mange tider vi får tildelt i diverse haller/svømmehaller. 

Kan vi gå ud og gøre opmærksom på os selv, hvis vi bliver nødt til evt. at afvise nye medlemmer? 

Jane og Claus holder møde med direktør Chr. Hansen, Roskilde Avis, den 10. juni 2008, og derefter 

hører vi nærmere. 

 

Ad. 10. Eventuelt. 

Ingen punkter til eventuelt. 

 

Referent  

Gerda Pedersen 
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___________________ 

Formand Claus Schou 

 

 

 

___________________ 

Næstformand Jane Løvgren 

 

 

 

 

__________________ 

Kasserer Gerda Pedersen 

 

 

 

 

____________________ 

Sekretær Bitten Petersen 

 

 

 

 

___________________________ 

Bestyrelsesmedlem John Petersen 


