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Roskilde Firma- og Familieidræt 

Referat   

Bestyrelsesmøde nr. 04 / 2009 
 

 

 

Torsdag den 01.10.09  kl. 16.30 på Kildegården, lokale 6,stuen. 
 
Mødedeltagere: Claus Schou, Jane Løvgren, Gerda Pedersen, John Petersen.                              

Afbud:        Bitten Petersen. 

    

                   

Mødeleder: Claus Schou. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af AU og BS referater 

3. Meddelelser fra formanden 

4. Økonomi 

4.1. Nyt økonomisystem fra forbundet 

4.2. Budget 2010 

5. Foreningsudvikling 

5.1. DFIF Repræsentantskabsmøde 

6. Regionen 

6.1. Afvikling amtskredsen 

6.2. Landsdel øst møder fremover 

6.3. Opfølgning på notat fra regionen 

7. Evaluering ”Sundhedsdagen” 

8. Eventuelt 

9. Eventuelt 

 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

Ad.  2.  Godkendelse af AU og BS referater:  

Spørgsmål om antal stemmeberettigede ved Roskilde Hallens generalforsamling. Er det RIU. Der 

har 15 stemmer, eller er det RFI? 

Jane følger op, og vender tilbage med det korrekte. 

 

Ad.  3.  Meddelelser fra formanden og øvrige. 

Formanden: Region Hovedstaden. Vi havde knapt fået ansat den nye firmaidrætssælger før han 

sagde op igen! Det satte os i en slem kattepine, for vi var godt i gang med at stable et gokart PR-

stævne på benene, og her skulle idrætssælgeren virkelig ud at sælge. 

PR-stævnet trak fuldt hus, og nu skulle Le Mans serien op at stå. 

For at få gang i det hele valgte vi at bruge annoncering i diverse dagblade, men desværre fik vi 

ikke tilmeldinger fra nok hold til at serien kunne afvikles. 
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Sundhedsdagen: I år havde vi valgt at lade det være hele foreningen vi skulle sælge. Vi fik stor 

hjælp fra forbundet, der havde sendt afdelingsleder Bo Isaksen herover for at sælge MpA (Motion 

på Arbejdspladsen. En god dag, som evalueres under punkt 7. 

PR m.m.: Vi har fået lavet ny PR-folder, samt har lavet 2 invitationer med det nye logo og 

koncept, som vi gerne skulle kendes på i fremtiden. Ydermere er der indkøbt en flexi-display med 

vores nye logo. Denne kan lånes hvis afdelingerne har behov for at ”vise flaget”.  

Haltildeling: Igen i år har vi fået skåret ned på vores tider i de kommunale haller og sale. Tiltag 

der går det sværere for os at starte nye idrætter op indendørs. 

Gerda: havde deltaget på Foreningsaften på Gimle (Roskilde Kommune inviterede). 

Der blev fortalt om Udviklingspuljen, lokalebookingforespørgsel vis Interbook; Esben Danielsen, 

Roskilde Festival, opfordrede foreningerne til at melde sig som handlende/servicemedarbejdere 

på Festival 2010, da de mangler lokale foreninger. 

Ånd- & Videnfestival skal være afløser for Kulturnatten. Tema i  2010: Ild – Lys og Mørke. 

Derefter foredrag af B.S. Christiansen 

 

Ad. 4.  Økonomi. 

Kassebeholdning d.d. er på kr. 73.990,81.  

Der er i øjeblikket ved at blive udsendt indbetalingskort på vinteraktiviteterne, og der kommer så 

115,- kr. ind pr. medlem i grundkontingent og administration. Men vi skal alligevel passe på ikke 

at bruge for mange penge! 

 

Ad 4.1. Nyt økonomisystem fra forbundet. 
Ved udgangen af 2010 vil der ikke længere blive opdateringer og servicering på vores nuværende 

bogføringssystem SuperNova. I løbet af 2010 kan vi overgå til det nye økonomisystem, som er  

C5, men vi kender endnu ikke prisen for det nye. 

Der er introduktion til systemet 10. februar 2010 i Grøndals Centret for hele regionen. 

 

Ad 4.2. Budget 2010. 
Gerda sender besked til afdelingerne om indsendelse/aflevering af budget for 2010/11, således at 

vi kan modtage disse ved AU-mødet den 21. oktober. Regnskab for 2008 og budget for 2009 

medsendes 

 

Ad.  5. Foreningsudvikling. 
Den 28. oktober deltager både Sannie  og Peder i vores seance om leder rekrutering. Samt at der 

skal følges op på foreningsudviklingen. 

 

Ad 5.1. DFIF Repræsentantskabsmøde. 
Hele bestyrelsen har mulighed for at deltage i mødet, men Gerda har meldt afbud p.g.a. ferie. 

Budgetteret udgift ved 3 tilmeldte ca. 9.000 kr. 

 

Ad.  6. Regionen 

Ad 6.1. Afvikling amtskredsen 
Når amtskredsen afvikles ved udgangen af 2009 deles den resterende formue mellem Køge Firma 

Bold og Roskilde Firma- og Familieidræt. 

Der er ikke fastsat nogen dato for ”nedlukningen”. Jane tager kontakt til Arne. 

 

Ad 6.2. Landsdels øst møder fremover 
Der bliver afholdt seminar den 31. oktober 2009 i Køge med temaet ”firmaidrætskonsulenten” 

som hovedtema.  

RFI foreslår både et forårs- og et efterårsmøde. 
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Ad 6.3. Opfølgning af notat fra regionen. 
Der bliver arbejdet med at finde fodfæste for de nye konsulenter. Næste regions møde skal 

afdække mere detaljeret hvad konsulenterne skal. 

 

Ad. 7. Evaluering ”sundhedsdagen”. 

Tak til alle der hjalp til i teltet denne dag, og specielt til Bo Isaksen, der virkelig havde fået sin 

sag for. Vi er meget tilfredse med forløbet i vores eget telt. 

Vi var utilfredse med placeringen/omtalen i Sundhedsavisen, der ikke ydede vores forening 

nogen service, og heller ikke bragte nogle af vores indlæg med billeder. Blot en omtale. 

Mangler en ”kobling” mellem det store telt m/politikerne og så Sundhedsdagens mange 

foreninger, der virkelig gør et godt arbejde for sundheden. 

Vi er med igen i 2010 med hoppeborg og fedtmåler. 

 

Ad. 8. Eventuelt. 

Ikke noget til dette punkt 

 

   

 

Referent: Gerda Pedersen 

 

 

 

________________________   

Formand Claus Schou                            

 

 

 

_________________________ 

Næstformand Jane Løvgren. 

_________________________ 

Kasserer Gerda Pedersen            

 

 

 

_________________________ 

Besty. medl. John Petersen              

 

 

 

              AFBUD 

_________________________ 

Sekretær Bitten Petersen. 


