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Roskilde Firma- og Familieidræt 

Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 02 / 2008 
 

 

Tirsdag den 22. april 2008. Kl. 18.00 på Kildegården. 

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

                       

Mødeleder: Claus Schou. 

 

Dagsorden: 

1.   Godkendelse af dagsorden. 

2.   Godkendelse af AU og BS referater. 

3.   Situationen i svømmeafdelingen.    

4.   Meddelelser fra formanden. 

5.   Regnskab.  

6.   Opkrævning fra Roskilde kommune. 

7.   Formandsmøde i Fredericia. 

8.   Bladet / markedsføring for resten af 2008. 

9.   Kurser 

10. Eventuelt. 
 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev ændret som ovenstående. 

 

Ad.  2.  Godkendelse af AU og BS referater.    

BS  referat nr. 04  2007, blev godkendt. 

BS  referat nr. 01  2008, blev godkendt. 

AU  referat nr. 06  2008, blev godkendt 

AU  referat nr. 07 2008, blev godkendt. 

Referatet fra Generalforsamlingen, vil Claus tage med til Sannie Kalkerup og få det underskrevet. 

 

Ad.  3. Situationen i svømmeafdelingen. 

Grundet at Roskilde Kommune i år fordeler haltiderne på en anden måde, har svømmeafd. i år ikke 

fået tildelt timerne om torsdagen. 

Svømmetiderne om fredagen er blevet delt op så tiderne er fra 18.00 til 19.00 og igen fra 20.00 til 

20.30. Denne opdeling er meget uhensigtsmæssigt m.h.t. livredder. 

Mads vil tage kontakt til Roskilde svømmeklub som har den halve time som ligger mellem vores 

tider. 

Svømmeafdelingen vil sende et brev til forvaltningen angående ovenstående og om at muligheden 

for at motionere som voksen er blevet forringet. Claus vil foreslå dem at de går sammen med de 

øvrige klubber, som benytter Sct. Jørgens badet (det er Delfinen og Sct. Jørgens svømmerne) om at 

sende et fælles brev til forvaltningen. 
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Ad. 4.  Meddelelser fra formanden.  

Generalforsamlingen. 

Generalforsamling med over 50 deltagere. Det er meget positivt og rart at se ud over en hel masse 

mennesker, det er med til at give vores arbejde mening. 

I år havde vi fået formanden for RIU Ove Pedersen samt medlem af byrådet for venstre Peter 

Madsen til at deltage – en gevinst for RFI, ingen tvivl om det. 

Når det så er sagt, bliver det et spændende forår vi ser frem til med hensyn til hal fordelinger. 

Svømmeafdelingen har allerede fået en ”forsmag” på hvad den nye Roskilde kommune kunne finde 

på af nedskæringer. Derfor er hele udvalget fra svømmeafdelingen indkaldt til møde med BS, så vi 

kan prøve at afbøde de værste gener. 

 

SMS08.   

En meget stor del af marts måned er gået med at få SMS08 markedsført i medierne. Der var 

indkaldt til pressemøde på Slagteriskolen den 10 marts hvor både Roskilde Dagblad og Roskilde 

Avis var mødt frem. Begge aviser har skrevet rigtig flot om arrangementet, så det er da et godt bevis 

på at vi godt kan komme igennem til aviserne hvis vi ellers har noget at byde på. 

Desværre måtte vi fra SMS gruppen sande, at der var så få tilmeldinger at vi måtte tage den 

beslutning at aflyse stævnet. Det er rigtig ærgerligt at måtte aflyse – ligesom med Roskilde Multi 

Motion i 2006. Det er brand ærgerligt at det sker for os to gange i træk, når vi prøver at sætte noget i 

gang, og ikke mindst i offentlighedens lys. Som en konsekvens af aflysningen har vi sat en lille 

undersøgelse i gang som skal prøve at give os en forklaring på hvorfor folk ikke tilmeldte sig. 

 

Landsdel øst. 

Landsdels øst mødet gik mest på DFIF i bevægelse. Styregruppen har bearbejdet forslagene og har 

fremlagt et revideret udkast som skal godkendes på formandsmødet sidst i april. Et af forslagene er 

de 8 centre hvortil der skal knyttes en virksomhedskonsulent. Havde det været oppe og stå nu, 

kunne vi have brugt denne konsulent til at skaffe mennesker til SMS08. 

En af de andre forslag som ligger i udkastet, er at afskaffe kredsene. De skal så erstattes af 8 nye 

regionale enheder. Fra RFI side bakker vi denne tanke op, da vi er nødt til at tænke andre tanker 

hvis vi skal overleve i fremtiden. 

Som en udløber af det aflyste arrangement, er det blevet besluttet at afholde et seminar lørdag den 

27. september i Ravnsborg hallen i Køge. Her er der lagt op til at alle fra bestyrelser og udvalg i 

foreningerne kan deltage. Kredsene er blevet bedt om at give et tilskud til hver deltager, men 

beløbet kendes endnu ikke. 

 

Haltider: Det er meget uvist hvilke haltider RFI har i kommende vintersæson. Vi får først dette 

afklaret i juli. Det er meget sent når aktiviteterne starter 1. september, og hvordan vil det gå i de 

forskellige afdelinger som bliver berørt. 

 

Fodbold afd. har haft problemer med at få dommere. Afdelingen har 29 aktive hold i 

sommerturneringen. 

 

Ad.  5. Regnskab.   

Kassebeholdningen er 112.000,00 
Vi skal være tilbageholdende og forsøge at vores kassebeholdning ikke kommer under 100.000,00 

Bowling medlemmerne vil fremover blive opkrævet for hele sæsonen på en gang. 

Golf starter i maj og deadline er 30/4 2008. 

Gerda vil forsøge at arrangere et møde med Arbejdernes Landsbank, angående tilskud til Golf. 

Indkøb af PC til formanden. Claus vil undersøger hvor det er billigst og bedst. 

Kirsten fra bowling vil blive spurgt om hun mangler en PC. 
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Ad.  6. Opkrævning fra Roskilde Kommune. 

Claus vil invitere idrætskonsulenten Pernille Haslev fra Roskilde Kommune til at deltage i vores 

næste BS møde. 

 

Ad. 7. Formandsmøde I Fredericia. 

DFIF i bevægelse. Regioncentrene i stedet for Amtskredsene arbejdes der videre på. Hvilke 

foreninger skal arbejde sammen, dette er ikke faldet på plads endnu. Fra den 1. januar 2010 skal 

foreningerne betale 3 kr. pr medlem for konsulenterne. Indtil da betaler DFIF. 

Claus spørger til hvilken holdning de 3 i bestyrelsen har, som samtidig sidder i amtskredsen, til at 

amtskredsen nedlægges. Holdningen var at det er tid nu at nedlægge kredsene og samarbejde tættere 

med flere klubber. 

Firmaidræt er for firmaer, men også for seniorer. 

MPA har underskud i år. Bliver ikke nedlagt men forsøgt solgt. 

 

Ad. 8. Bladet / markedsføring for resten af 2008. 

Bladtilskud. RFI får 1300 pr gang der udkommer et nyt blad. 

Bladet skal ikke udkomme i juni. Der skal i stedet være et indstik blad i Roskilde Avis den 5. 

august. Kurt skal kontaktes angående indstik. 

Det besluttes at forsiden bliver lidt tyndere og derved billigere at sende. 

 

Ad. 9. Kurser. 

Der skal foretages en analyse af hvad for en forening vi er. 

Sannie opfordres til at komme med et forslag til kurser, til hvilke kurser i 

satser på til AU og BS. 

Landsdel øst holder seminar i Køge, for alle AU og BS medlemmer. Vi tager med. Vi håber på at 

amtskredsen kan give et tilskud. 

 

 

Ad. 10. Eventuelt. 

Nøglerne til kontoret fra Petanque og Livsstilsafdelingen skal inddrages. Gerda Pedersen vil tage 

sig af dette. 

Bowling DM 2010 skal måske holdes i Roskilde hvis Kirsten og Claus siger ja. 

Golf. Gerda håber på flere tilmeldinger til Golf. 

 

Næste møde i RFI er AU mødet mandag den 19. maj 2008. Kl. 18.00  

 

Referant Bitten Petersen 

 

 

 

 

 

Formand Claus Schou 


