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Roskilde Firma- og Familieidræt 

Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 04 / 2007 
 

 

Onsdag den 24. oktober 2007 kl. 18.00 på Kildegården. 
 

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

 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

2.  Godkendelse af AU og BS referater. 

3.  Meddelelser fra formanden og BS. 

4.  Regnskab 
5.  Revideret opkrævning af kontingent og aktivitets gebyr. 

6.  Forretningsorden.  
7.  Landsdel øst møde. 

8.  DFIF repræsentantskabsmøde i Hillerød. 

9.  Hjemmesiden 

        9.1 Ny web master. 

        9.2 Alle referater skal på hjemmesiden. 

        9.3 Bladet på hjemmesiden. 

10. Nye tiltag, hvad gør vi og hvordan. 

11. Julemøde AU og BS. 

12. Eventuelt. 

 

Mødeleder: Claus Schou. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden blev godkendt. 

 

Ad. 2.  Godkendelse af AU og BS referat. 

AU referatet er forsøgt sendt ud men af mystiske grunde var det lavet om til en musik fil som ikke 

kunne læses, da Claus sendte det til AU. Bitten vil sende Claus en anden udgave. BS referat nr. 3 / 

2007 blev godkendt. 

 

Ad. 3. Meddelelser fra formanden og BS. 

Møde om futsal i Roskilde. Deltager fra Landsdel øst og Konsulent i Idræt og Motion Carsten 

Hansen deltog. Turneringen gentages som sidste år. Futsal stævnet bliver ikke afviklet i Roskilde da 

der skulle betales fuld pris for Roskilde hallerne på 18.000 kr. 

Futsal afd i RFI overvejer nu om de skal lave en lokal turnering evt. i Himmelev. Kan DFIF og 

Arbejdernes Landsbank hjælpe med dette? 

 

Skal en bank involveres i f.eks. et stævne skal RFI´s Bestyrelse orienteres først og det er så 

Bestyrelsen som kontakter Arbejdernes Landsbank. 

 

Vedrørende Brugerråddet på Kildegården hvor Jane er medlem. Claus får ikke referat fra deres 

møder. Jane vil sørge for at Claus får referaterne fra deres møder i fremtiden. I referaterne står 

mange nyttige oplysninger bl.a. hvilke midler klubberne kan søge. 
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Der arbejdes på at der kommer Internet opkobling i lokalerne på Kildegården. 

 

I RFI´s klublokale ønskes internet opkobling, maling til loft og væge og at gulvtæppet bliver 

renset. 

Hvis ovenstående bliver bevilget, vil vi overveje om der skal investeres i nye og mere praktiske 

skabe til lokalet. Inventartilskuddet fra DFIF 2008 kan evt. bruges. 

 

Fritids og Kulturudvalget er lukket. 

 

Regning fra den røde lokal tlf. bog på 4.152,50 kr. Gerda foreslog at hun opsagde aftalen. Blev 

vedtaget. 

 

Ad. 4. Regnskab. 

Gerda oplyste at RFI´s beholdning er 129.387,30 kr. 

Regnskabet blev fremvist. 

Budgetter for 2008. Gerda mangler budgetter fra alle afdelinger. Gerda vil sende en påmindelse ud 

til afdelingerne. 

 

Ad. 5.  Revideret opkrævning af kontingent og aktivitets gebyr. 

Omlægning af grundkontingentet og aktivitetsgebyret blev gennemdrøftet og rettet til. Gerda sender 

BS en revideret liste.  

Gerda vil udarbejde en skriftlig forklaring. 

 

Gokart. Claus vil kontakte Poul Erik fra Københavns Firmaklub for at lave nærmere aftaler om 

medlemskab og betaling. 

 

Ad. 6 Forretningsorden. 

Blev udsat til næste møde. 

 

Ad. 7. Landsdel øst møde. 

Hele RFI´s bestyrelse deltager.  

 

Ad. 8. DFIF repræsentantskabsmøde i Hillerød. 

DFIF repræsentantskabsmøde i Hillerød den 17. og 18. november 2007. Hele RFI´s bestyrelse 

deltager. Bestyrelsen har 2 stemmer og de er tildelt Jane og Gerda. 

 

Ad. 9.  Hjemmesiden. 

9.1 Ny webmaster. Inga Steffensen er nu ophørt som web master. Bitten og Claus vil med fælles 

hjælp holde hjemmesiden opdateret. Claus vil sende en mail til Inga angående ophøret og at hun 

skal overdrage PC til Bitten. 

Hjemmesidekursus skal Claus og Bitten tilmeldes, når vi finder et relevant. 

  

9.2 Alle referater skal på hjemmesiden. Det blev besluttet at alle RFI´s referater skal kunne læses 

fra hjemmesiden. Det første referat skal være det fra Repræsentantskabsmødet den 07 marts 2006. 

 

9.3  Bladet på hjemmesiden. Bladet skal også kunne læses fra RFI´s hjemmeside.   

 

Ad. 10. Nye tiltag, hvad gør vi og hvordan. 

Emnet blev udeladt grundet tidspres. 
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Ad. 11.  Julemøde AU og BS. 

Det blev besluttet at vi holder julemødet ude i byen onsdag den 5. december kl. 18.30. Bitten vil 

finde et passende sted og vælge menu. Claus vil herefter sende indbydelse ud til AU og BS. 

 

 

Ad.  12.  Eventuelt. 

Næste BS møde er onsdag den 5. december 2007 kl. 16.15 på Kildegården. 

 

Forslag til dato for generalforsamling er 5/3 2008. Jane vil forsøge at skaffe lokale. 

 

 

 

 

Referent: Bitten Petersen 

 

 


