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Roskilde Firma- og Familieidræt                                        

 

Referat  

 

Bestyrelsesmøde nr. 02/11 

 

Mandag den 07. marts 2011 kl. 17.15 på Kildegården. 
 
 

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

 

 

Referent: Bitten Petersen 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1 Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Hastesager/ændringer 

1.2 Endelig godkendelse af BS møde nr. 01/2011 

2 Sager til beslutning. 

2.1 Generalforsamling – køreplan 

2.2 Indkomne forslag 

2.3 Vedtægtsændringer 

2.4 Forretningsorden 

2.5 Sundhedsdagen 2011 – skal vi deltage? 

2.6 RFI 60 års jubilæum – hvilken form 

3 Sager til drøftelse. 

3.1 Meddelelser fra formanden 

3.2 Brug af eget lokale på Kildegården 

3.3 Region Hovedstaden – hvad skal ske efter 2011 

4 Økonomisk oversigt. 

4.1 Regnskab – årsregnskab 2010 

5 Sager til orientering/opfølgning. 

5.1 ”Pilotprojekt” SuperNovaOnline 

5.2 Fodbold og Gokart – nye personer i udvalgene 

6 Meddelelser. 

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen 

7 Eventuelt 
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Ad. Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Hastesager/ændringer 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat 01/2011 

BS Referat 01/2011 blev godkendt. 

 

Ad. Sager til beslutning. 

2.1 Generalforsamling – køreplan 

Køreplanen blev grundig gennemgået. 

2.2 Indkomne forslag. 

Der er ingen forslag sendt til bestyrelsen. 

 

2.3 Vedtægtsændringer. 

Blev gennemgået igen. 

 

2.4 Forretningsorden. 

Er nu rettet til og godkendt af BS. 

 

2.5 Sundhedsdagen 2011 – skal vi deltage? 

Vi var enige i at deltage på Sundhedsdagen d. 27. august 2011. formøde d. 5. april 2011. 

Deltager med telt og fedtmåling. 

 

2.6 RFI 60 års jubilæum – Hvilken form? 

RFI har eksisteret i 60 år den 25. marts 2013. 

Det besluttes at begivenheden vil blive fejret med en reception. 

 

Sager til drøftelse 

3.1 Meddelelser fra formanden 

Kildegården: 

Roskilde Kommune har ændret politik omkring den fremtidige brug af lokalerne på Kildegården. 

Jane og Claus deltog i et møde med forvaltningen og formanden for kultur- og idrætsudvalget den 

14. februar. Dem der var indbudt til dette møde var dem som fortsat skulle have lokaler på 

Kildegården. De kunne ikke love vi fik eget lokale, men dele det med andre brugere. Der er sendt en 

fremtidsplan ud til høring (RFI mangler på listen, men brev til Birgit Pedersen er sendt) med svar 

frist den 25. marts.  

 

Region Hovedstaden: 

Der var møde den 09. februar 2011. Det store emne var fordelingen af sælgerne. Ser man på det 

overordnet, har Køge og Roskilde fået mest ud af ”vores”. LTFU mangler virkelig en at kunne bruge, 

mens Helsingør har ”råbt” meget på den som kører i den nordlige del. Enden blev, at den 

fuldtidsansatte skal arbejde to dage om ugen for LTFU. Resten, dvs. vores, skal være mere fleksibel! 

På mødet var der også besøg af en fra seniorsportsgruppen, Jørgen Pilegaard samt Ann fra 

afdelingen. De fortalte lidt om seniorer og de associerede foreninger og deres rolle i ”Firmaidrætten i 

bevægelse, mål 12”. I Roskilde har vi ikke ret mange af de foreninger, men vi har to store ældre 

foreninger. 
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Pr. m.m.: 

Vi er godt i gang med forårs sæsonen, men mangler stadig at få Gokart ”køreklar” Det er rart at se, at 

alle afdelinger nu bruger vores opsætning. Vi har her i efteråret fået lavet et par nyhedsbreve, som 

firmaidrætskonsulent Carsten Bo har lavet. Dette har han brugt som en appetit vækker når han har 

besøgt eller skrevet til firmaerne. Det er ikke i den form som det bør være, men vores tid har endnu 

ikke været til at ”opfinde” en model som den skal se ud i fremtiden, og nok så vigtig, hvem skal stå 

for det?  

Vores hjemmeside har skiftet udseende her fra uge 9. Jeg håber alle tager godt imod den og kommer 

med gode input hvis noget skal ændres i indholdet. 

 

 

 

Bike & Run stafet: 

Det er vedtaget at RFI afholder Bike & Run stafet lørdag den 24. september 2011. Startstedet er 

endnu ikke helt på plads, men vores udgangspunkt er Sct. Jørgens skole og området derude. En lille 

arbejdsgruppe vil blive lavet her i april. Der arbejdes på at finde en sponsor til løbet, dette håber vi 

også er på plads i april. 

 

3.2 Brug af eget lokale på Kildegården. 

Der er 7 foreninger tilbage på Kildegården. 1. april overgår stuetagen til at skulle være klub for 

skoleelever fra 4-7 klasse. Klubben har hidtil haft til huse i Ungdommens hus. 

Vi er ikke blevet lovet at vi kan blive på Kildegården. Nu skal vi til at booke ”vores” lokale og 

derved kun betale for de timer vi bruger det. Tidligere betalte RFI en fast pris. Måske bliver det 

billigere. 

 

3.3 Region Hovedstaden – hvad skal ske efter 2011. 

Firmaidrætskonsulents skal betales af foreningerne selv fra 2012. 

Som det ser ud nu kan vi ikke afse mellem 3.000 – 8.000,- pr måned. 

 

Økonomisk oversigt 

4.1 Regnskab – årsregnskab 2010. 

De sidste detaljer blev gennemgået. 

Kassebeholdning d.d. 129.407,66 kr. 

Våbenskabet er solgt for 2000,- kr. Claus skal have de originale papirer angående salget. 

 

Sager til orientering/opfølgning 

5.1 ”Pilotprojekt” SuperNovaONLINE 

Der er 5 foreninger med i pilotprojektet. 

Der arbejdes på at det kan starte til juni.  

Alle bilag skal sendes pr. post til DFIF og retur. Det forudses at det bliver svært at overskue og at det 

kan medfører merarbejde for kassereren. 

Formandsmøde den 16. 17. april 2011 er emnet på dagsordenen. 

 

5.2 Fodbold og Gokart – nye personer i udvalgene 

Gokart har fået ny formand som er Torben Thomsen. 

Fodbold har fået ny formand som er Jesper Andersen. 

 

Meddelelser 

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen 
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Formandsmødet d. 16.-17. april i Fredericia. Claus og Jane deltager. Gerda og John overvejer. 

 

Eventuelt. 

Brevskabelon Elektronisk.  Claus vil få lavet sådan en, hvorefter den vil blive sendt ud til AU. 

Roskilde Idræts Union holder repræsentantskabsmøde den 18. marts 2011. Sted Kongres og 

Idrætscentret, Roskilde. Jane deltager. 

 
 
 
____________________  ____________________ 
Formand Claus Schou                                                 Næstformand Jane Løvgren. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
_________________             ____________________      ___________________ 
Kasserer Gerda Pedersen        Besty. medl. John Petersen       Sekretær Bitten Petersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


