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Roskilde Firma- og Familieidræt 

Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 02 / 2009 
 

 

 

Onsdag den 25. februar Kl. 18.00 på Kildegården. 

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

    

                    

Mødeleder: Claus Schou. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af AU og BS referater 

3. Meddelelser fra formanden 

4. Økonomi 

5. Betalingsmodul via hjemmesiden 

6. Bladet / hjemmesiden 

7. Sundhedsdagen 

8. Generalforsamling 

9. Amtskredsen 

10.  Eventuelt. 

 

 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

Ad.  2.  Godkendelse af AU og BS referater:  

Godkendt.   

 

Ad.  3.  Meddelelser fra formanden og øvrige. 

Der var ingen meddelelser grundet det kun er et par uger siden vi sidst havde BS møde. 

 

Ad. 4.  Økonomi. 

Kassebeholdning 91792,33 kr. 

Vi søger stadig efter en som kan overtage kasserposten i 2010. 

Puljepengene som vi har fået fra Bibliotekstyrelsen i København er for udsending af 3 blade, 

men RFI har kun udgivet 2 blade i 2008. Gerda vil meddele dem dette. 

 

Ad.  5. Betalingsmodul via hjemmesiden.  

Angående betalingsmodul. Kim vil finde et link til et sådan. Det ville være godt hvis vi kunne få 

det sådan at medlemmerne også betalte ved tilmelding. Kim Gerda og Bitten ser på om det kan 

lade sig gøre. Bitten har spurgt MR System Peter Lauridsen og fået det svar at det ikke findes i 

systemet nu, men er noget som kan udvikles. 
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Ad.  6. Bladet og hjemmesiden. 

Jane laver fortsat bladet. Det er svært at få indlæg til bladet fra udvalgene. Det vil være godt hvis 

der stod noget om hver aktivitet i hvert blad. Andet stof må og skal bruges. 

Det aftales at der skal udsendes 3 blade i 2009. og det er i april, juni og november. 

Der kommer ingen fælles annonce i dagspressen i 2009. 

Antal blade der skal udsendes i 2010 skal vurderes i starten af 2010. 

 

Hjemmesiden blev der kigget på. Talt om blikfang og forældede sider. 

Vi kiggede på andre foreningers hj. side for at få inspiration. 

Vi ønsker der kommer tæller på vores hjemmeside. 

 

DFIF oplyser angående Danske spil. Der kan sættes en reklame for danske spil på hjemmesiden 

og RFI vil derved tjene lidt, hver gang en klikkede sig ind via vores hj. side og spillede. Vi aftaler 

at prøve dette. Bitten vil finde ud af det praktiske. 

 

Ad. 7. Sundhedsdagen. 

Sundhedsdagen bliver afholdt lørdag den 29. august 2009 på Hestetorvet i Roskilde. Gerda står 

for RFI´s bod. MPA vil deltage. Der planlægges med 2 pavilloner. Af aktiviteter 4 Sumodragter, 

Biomåling, tavle med hurtigst/reaktionstid. RFI folderen skal revideres. 

Der skal søges om tilskud først i maj til FOU (forskning, oplysning og udvikling) puljen.  

Sundhedsdagen skal der reklameres for i vores blad og i Sundhedsavisen. 

 

Ad. 8. Generalforsamling. 

Generalforsamlingen blev annonceret i Roskilde Avis den 13. februar 2009. 

Gerda og Claus laver slides. 

Der arbejdes på at finde en kasserer som vil afløse Gerda 2010 som så kunne blive sat ind i 

arbejdet det kommende år. 

Irene har 5 års jubilæum i år. 

Der vil blive budt på 2 retter mad til generalforsamlingen. 

Forretningsordenen og Grundkontingentet tages op til drøftelse i bestyrelsen senere på året. 

 

Ad. 9. Amtskredsen. 

Årsmøde i Roskilde amtskreds mandag den 23. marts kl. 18.30 på Kildegården. 

Forslag til vedtægtsændring omhandlende ophævelse af Roskilde amtskreds og at pengene 

deles lige mellem RFI og KFB. 

Bestyrelsen stemmer for at Roskilde amtskreds nedlægges med udgangen af 2009. 

 

Den 5. marts møde i Region hovedstaden omhandlende ansættelse af 4 firmaidrætssælgere. 

Claus deltager. 

Den 24. marts 2009 Landsdel øst møde i Ringsted.   

 

Ad. 10. Eventuel 

Reklamer for Vi cykler til arbejdet. Vi går ikke videre ind i dette. 

 

DFIF har golf som hedder Kollegagolf. Holdet spiller med i den landsdækkende turnering, 

deltagerne skal være medlem i den lokale firmaidræts forening. 

 

Der er snart valg til Kildegårdens brugerråd. Vi foreslår at Jane bliver i rådet. 
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Erhvervssamarbejde Sjælland (Køge, Lejre., Roskilde og Ringsted) Vi fortsætter med at være 

med. 

 

 

Aftalt møder: 

 

Generalforsamling RFI tirsdag den 17. marts 2009 kl. 18.00 på Slagteriskolen, 

Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde. 

 

Årsmøde i Roskilde amtskreds mandag den 23 marts 2009 Kl. 18.30 på Kildegården. 

 

Foreningsudviklings RFI onsdag den 1. april 2009 Kl. 17.00 på Kildegården 

 

Afdelingsudvalgsmøde onsdag den 1. april 2009 Kl. 18.00 på Kildegården. 

    

Næste BS møde er ikke aftalt, grundet generalforsamlingen. 

 

 

Referent Bitten Petersen. 

 

 

 

 

________________________   

Formand Claus Schou                            

 

 

 

_________________________ 

Næstformand Jane Løvgren. 

 

 

 

 

_________________________ 

Kasserer Gerda Pedersen            

 

 

 

_________________________ 

Besty. medl. John Petersen              

 

 

 

 

_________________________ 

Sekretær Bitten Petersen. 


