
Referat af bestyrelsesmøde   

 
                              Mandag den 14. november kl. 18.00 – 21.30 

Margrethehåbsvænget 14, 4000 Roskilde 

 

 

 
Mødedeltagere: Claus Schou, John Petersen, 

Mads Jensen og Hanne Langager 

Afbud:  Birger Jensen 

Gæster:  Pernille Lützhøft Jensen (deltager under punkt 2,1 og 2,2) 

  Sannie Kalkerup (deltager under punkt 2,1 – 2,2 og 2,3) 

Referent:  Hanne Langager 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordnen blev godkendt uden ændringsforslag 

 

1.1 Hastesager/ændringer 

Ingen 

 

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 01/2016 

Endelig godkendelse og underskrift af referatet blev udskudt til næste møde 

 

2. Sager til beslutning 

2.1 Rigtige mænd!! 

TV udsendelsen af samme navn starter i løbet af foråret. Som optakt hertil og 

sideløbende hermed, vedtog RFI at gennemføre et motionsforløb for overvægtigt 

mænd, som skal kulminere med et stjerneløb for hold d. 24. maj 2017. 

Pernille blev udnævnt til tovholder på projektet 

Det er målet at få 20 deltager på forløbet, hvor vi håber også kommunen er med i 

projektet og stiller faciliteter til rådighed i forbindelse med løbet d 24. maj. 

Rekrutteringen blev nævn som en udfordring. Her blev det bl.a. foreslået at bruge 

Håndværkernøglen som værktøj, starte forløbet op med en peptalk fra en tidligere 

deltager, udarbejde virtuelt reklamemateriale, bl.a. indeholdende en teaser med klip fra 

det tidligere forløb i TV 

En hjemmeside som bliver oprettet, understøtter forløbet. Denne side starter dog først 

op til marts, da denne del er landsdækkende. 

Det vil være ønskværdigt at få Roskilde Avis med på projektet, for derigennem at få 

en løbende promovering af forløbet 

Forbundet er med i projektet og RFI kan trække på ressourcer herfra. 

Projektet uddybes yderligere på landsdelsøst mødet torsdag d. 17. november i Køge. 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Arbejds- og funktionsbeskrivelser 

Der er et behov for, at RFI udarbejder funktionsbeskrivelser for centrale funktioner i 

bestyrelsen. Sannie har udleveret eksempler på andre foreningers 

funktionsbeskrivelser til inspiration, disse er rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne. 

På bestyrelsesmødet til januar skal der udarbejdes funktionsbeskrivelser på disse to 

funktioner, så de er klar til generalforsamlingen 

 

 

2.3 Reklame Ramsøhallen 

Det blev vedtaget med en aftale gældende for hele året 2017. 

 

2.4 Reklame OK tank Roskilde. 

Det blev vedtaget at prøve konceptet i 1/2 år og derefter tage det op til fornyet 

overvejelse. 

 

3. Sager til drøftelse 

3.1 Meddelelser fra formanden 

 Dette punkt udgik, men bliver fremlagt på næste AU møde 

 

4. Økonomisk oversigt 

4.1 Økonomisk overblik  

Punktet udgik. Ny hjemmeside system – ny totalløsning fra Firmaidrætten 

Den nye hjemmeside kommer op at køre i marts 2017 

Den er opbygget således at deltagerne selv melder sig til og dermed skabes der 

overblik over medlemregistringen. 

  

5. Sager til orientering / opfølgning 

5.1 Bike&Run 2016 

Vi har fået godkendelse til at være på Sct. Hans igen til næste års løb, som afholdes 

23. september kl. 10.00 

Alle der har deltaget i løbet de seneste år, får en julehilsen og dermed håber vi at få flere 

deltager næste år.  

 

6. Meddelelser  

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen 

 Intet 

 

7. Eventuelt 

Intet 

 

Referent: 

Hanne Langager 


