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Roskilde Firma- og Familieidræt                                        

 

Referat  
Bestyrelsesmøde nr. 04 / 2011 

 

Onsdag den 26. oktober 2011. Kl. 18.30  

Skovager 5, Gevninge 4000 Roskilde. 
 
Mødedeltagere: Claus Schou, Bitten Petersen, John Petersen og Mads Jensen. 

 Afbud: Jane Løvgren. 

 Suppleant Mads Jensen bydes velkommen i RFI’s bestyrelse. 

                     

Mødeleder: Claus Schou. 

Referent: Bitten Petersen. 

 

Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Hastesager og ændringer 

1.2 Endelig godkendelse af BS referat nr. 03/2011 

 

2.  Sager til beslutning 

2.1 Situationen omkring kasserer posten 

2.2 Hvad gør vi på den korte bane 

2.3 Hvad gør vi på sigt  

 

3.  Sager til drøftelse 

3.1 Meddelelser fra formanden 

3.2 Landsdeløst møde i Greve 29/10 

3.3 Repræsentantskabsmøde i Sønderborg 19.-20. november 2011 

 

4.  Økonomisk oversigt 

4.1 Udgår til dette møde 

 

5. Sager til orientering/opfølgning 

5.1 Kildegården 

5.2 Bike & Run 

5.3 Halvårsmøde i RIU 

 

6. Meddelelser 

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen 

 

7. Eventuelt 
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Referat: 
 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

1.1 Hastesager og ændringer 

Se punkt 2.1 

1.2 Endelig godkendelse af BS referat nr. 03 /2011 
BS referat nr. 03 /2011 blev godkendt 

 

Ad.  2.  Sager til beslutning 

2.1 Situationen omkring kasserer posten  

 

Det er med stor sorg vi har modtaget meddelelsen om at vores kasserer Gerda Pedersen natten til i 

dag er afgået ved døden. 

Bestyrelsen har derfor besluttet: 

Der skal skrives minde ord om Gerda, som skal sættes i Dagbladet og Lokalavisen Roskilde Avis. 

Når minde ordene er sat i avisen, skal de også på forsiden af hjemmesiden.  

Gerda Pedersen begraves fra Svogerslev kirke torsdag d 3. november 2011. Her vil repræsentanter 

fra bestyrelsen deltage. Bitten sørger for blomsterne. 

Claus vil underrette udvalgsformændene og golf udvalgsmedlemmerne om Gerdas Pedersens død.  

Gerda står mange steder på hjemmesiden. Bitten sletter dette i aften. 

 

2.2 Hvad gør vi på den korte bane  

Angående kasserer posten. 

Mail adressen gp@rfi.dk skal omdirigeres til Claus. Bitten vil forsøge at få det ordnet i morgen ved 

hjælp af Firmaidrætten. 

Claus har anmodet om at få fuldmagt til at hæve på RFI’s konto i Sparekassen Sjælland. 

Udlæg fra udvalgene og regninger der måtte ligge, vil Claus få betalt. Dette vil Claus klare indtil 

RFI igen har kasserer posten besat. 

Claus vil kontakte banken for at få girokort. Girokortene skal hurtigst muligt sendes til 

medlemsregistrering, som så har lovet at printe dem ud til aktiviteterne som mangler. 

Den politiske del af kassererposten indtil generalforsamlingen mangler. Mads Jensen overvejer. Vil 

i givet fald få hjælp af Claus. 

Claus har lovet at fremlægge regnskabet på generalforsamlingen. 

 

2.3 Hvad gør vi på sigt 

Bestyrelsen besluttede at bogføringen fremad rettet skal lægges eksternt, da dette giver en større 

chance for, at få en person til at påtage sig kasserer posten hvis denne kun skal have det politiske 

ansvar overfor foreningen.  

Lyngby Taarbæk Firmaidræts Union (LTFU) får deres bogført eksternt. Kasserer i LTFU Jeannette 

Tornberg vil Claus kontakte for at høre hvad det koster og få et møde aftalt. Hvis det kan lade sig 

gøre, vil der blive arrangeret et møde hvor både Claus og Mads vil deltage. 

 

Ad.  3.  Sager til drøftelse 

3.1 Meddelelser fra formanden 

Ingen presserende meddelelser 

 

3.2 Landsdeløst møde i Greve 29. oktober 2011 

Tema: ”Det store kapløb om voksenmotionisterne – breddeidrættens kommercialisering”   

mailto:gp@rfi.dk
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”Spændingsfeltet imellem den frivillige og lønnede forening”. John og Claus deltager. 

         

3.3 Repræsentantskabsmøde DFIF i Sønderborg 19.-20. november 2011  

John og Mads samt Claus deltager. 

 

Ad. 4.  Økonomisk oversigt 

4.1 Udgår til dette møde 

 

Ad.  5. Sager til orientering/opfølgning 

5.1 Kildegården 

Kildegården er lukket foreløbig i uge 43 og 44 på grund af stor vandskade på alle 3 etager.  

Vandskaden skyldes hærværk. Kildegårdshallen benyttes til genhusning af fritidsklub og kan derfor 

ikke benyttes til bl.a. tennis i weekenden. 

 

5.2 Bike & Run 

Et meget vellykket arrangement. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. 

Der er også kommet mindre forslag til forbedringer. Disse vil blive husket.  

Det har været godt at have Sparekassen Sjælland som sponsor. 

Der vil selvfølgelig blive arrangeret Bike & Run i Roskilde til næste år i september måned. 

Der skal være 3-4 personer med til planlægningen af Bike & Run 2012. 

Flere deltagere har spurgt efter billeder og fået det. 

Mads foreslår at diverse billeder fra løbet bliver publiceret via f.eks. Pikassa til deltagerne. 

 

5.3 Halvårsmøde i RIU  

Claus tager med til mødet. 

 

Ad.  6. Meddelelser 

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen 

Der mangler girokort til Svømning og Zumba. Medlemsregistreringen vil printe dem når de får 

nogle girokort fra banken. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

AU mødet som var dateret til den 27. oktober 2011 er udsat til januar/februar 2012 og foreslået som 

en tema dag, enten lørdag eller søndag med efterfølgende spisning (julefrokost). 

Fodbold afd. mangler en formand da Jesper Andersen har meddelt at han går ud af udvalget med 

udgangen af dette år. Det er meget vigtigt at vi finder en til at overtage denne opgave. 

Firmaidrætskonsulent Carsten Bo Petersen er sat på opgaven. 

Ny zumba instruktør er startet på RUC. 

Contradans kom aldrig i gang. 
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____________________  Afbud.__________________ 

Formand Claus Schou                           Næstformand Jane Løvgren. 

 

 

 

____________________               ____________________                   ___________________ 

Besty. medl. John Petersen             Sekretær Bitten Petersen.           Besty. medl.  Mads Jensen 

 


