
 1 

Roskilde Firma- og Familieidræt 

Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 02 / 2007 
 

 

Tirsdag den 06. marts 2007. Kl. 18.30 på Kildegården. 

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

                       

Mødeleder: Claus Schou. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat nr. 01 / 2007.03.15 

3. Meddelelser fra formanden og andre. 

4. Regnskab. 

5. Generalforsamling – Køreplan. 

6. Nyt tilbud – Golf. 

7. Kredsmøde / deltagere. 

8. Bladet og / eller annoncer. 

9. Hjemmesiden. 

a. Ser den ud som vi ønsker? 

b. Skal der være mulighed for reklamer? 

10. Eventuelt. 

 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

Ad.  2.  Godkendelse af referater: BS nr. 1 / 2007. 

Ændring til Ad. 8.  Årsmødet i Roskilde Amtskreds afholdes mandag den 12 marts kl. 18.30. 

 

Ad.  3.  Meddelelser fra formanden og øvrige. 

Jane gør opmærksom på Kursusoversigten forår 2007 fra DFIF. Kurserne er til inspiration til 

foreningsledere og de hedder: Bestyrelsen som team. Kend din organisation. Kommunikation og 

samarbejde. Ledere i firmaidræts foreninger. Lederpleje. Lederrekruttering. Skriftlig kommunikation. 

Værdier. Årsplanlægning.  

Hvad har vi brug for? Skal på næste BS møde. 

 

Førstehjælpskurset er sat i bero indtil videre. Jane har endnu ikke fået en tilbagemelding på om kurset 

kan etableres og evt. hvornår. 

 

Rundvisningen på Christiansborg er aflyst grundet for få tilmeldte. Vi ser på det igen til efteråret. 

 

Kontingent. Hvordan er det muligt at slå grundkontingent og aktivitetsgebyr sammen. Vi forsøger at 

finde ud af hvordan andre klubber gør, så vi har forskellige modeller at arbejde ud fra. Bestyrelsen skal 

senere drøfte dette. 
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Mødet med Fritidsudvalgsformand Inga Skjærris den 26. februar, arrangeret af Kredsen, blev 

desværre aflyst grundet for få tilmeldte. 

 

Bymatch mellem Roskilde og Køge. Køge deltog med 150 deltagere. Roskilde deltog med 8 spillere, 

som vandt 3 af præmierne.  

 

Forretningsordenen skal bestyrelsen se nærmere på.  

 

Dagsordenen under referater skal der fremover stå hvis der er flere referater som kan og skal 

godkendes. 

 

Ad. 4.  Regnskab.  
Gerda orienterede om regnskabet. 

RFI´s indestående 195.000,00 kr. 

 

Ad.  5.  Generalforsamling – Køreplan. 
Generalforsamlingen skal varer ca 2 timer. Claus og Gerda lægger planen. 

 Deltagerliste og gæsteliste sørger Bitten for. 

 

PowerPoint. Relevant baggrund for det der bliver talt om. 

 

1. Claus Schou byder velkommen. 

2. Valg af dirigent. Vi foreslår Sannie Kalkerup. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Formandens beretning. 

5. Regnskab ved Gerda Pedersen. 

6. Indkomne forslag. Der kom ingen. 

7. Fastsættelse af grundkontingentet. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 90 kr. for voksne 

og 50 kr. for børn under 16 år. 

8. Valg af bestyrelse. 

a. Formand Claus Schou  Modtager genvalg. 

b. Sekretær Bitten Petersen  Modtager genvalg. 

9. Suppleant til bestyrelsen 

10. Valg af Revisor. 

a.  Jes Bodi   Modtager genvalg 

11. Valg af Revisor suppleant 

a. Irene Pedersen  Modtager genvalg 

12. Eventuelt. 

 

Afgående formand i Livsstilsafd. Inga Steffensen. 

Jubilæer: 

  5 år  Mads Jensen,               Formand i Svømmeafdelingen. 

10 år Kirsten Olsen,             Formand i Bowlingafdelingen. 

10 år Bitten Petersen            Formand i Tennisafdeling og sekretær. 

20 år Jane Løvgren               Næstformand RFI. 

 

 

Vedtaget i dag.  

Forretningsordenen ændres så æresmedlem af RFI figurerer under punktet mærkedage m.v.  

Æresmedlemmer er medlem og kontingent fri 

og deltager desuden gratis i generalforsamlinger, fester og lignende. 
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Deadline tilmelding til generalforsamlingen. Tilmeldingen via www.RFI.dk fjernes den 14 marts af 

Bitten. 

 

Ad.  6. Nyt tilbud - Golf. 

Introaften Torsdag den 19 april 2007 kl. 17.30  på Golfcentret Ørsted fisk og golf. Derefter tilmelding. 

Det er hold golf. Der kan deltage 9 hold a` 3 personer. Pris for 4 matcher pr hold 1500 kr. Der spilles 4 

matcher i forsommeren 2 i maj og 2 i juni. Der bliver også 4 matcher i efteråret 1 gang i august, 2 gange i 

september og 1 gange i oktober. Der skal spilles på Ørsted fisk og golfs baner www.fisk-golf.dk  hvor 

udstyr kan lejes og bolde købes. 

Gerda er ved at undersøge hvad det koster med instruktør og brug af træningsbane. 

Plakater og flyers kommer fra Nyborg, til ophængning.  

Skal med i næste blad. 

Budgettet ligger på ca. 23.000 kr. Der skal søges om penge fra FOU (Forening, Oplysning, Udvikling) 

 

Ad. 7. Kredsmøde / deltagere. 

Til Roskildes Amtskreds årsmødet deltager der 12 personer. 5 fra Køge og 7 fra Roskilde. 

Amtskredsen får ikke mere tilskud fra DFIF. 

 

Ad. 8. Blad og eller annoncer. 

Jane mangler indlæg fra Livsstilsafd til bladet, vil kontakte Mie. 

Der kommer blad ca. 1. april.  

Annonce i Roskilde Avis og Dagbladet den 11. april 2007. med Introaften Golf og sommeraktiviteterne 

livsstil, stavgang og petanque. Fodbold skal ikke med da tilmeldingerne så vil komme for sent. 

 

Reklame Livsstilsafd. Hvis Life Club vil samarbejde om at betale en annonce, vil Jane få den i avisen.  

 

Det aftales at der skal annonceres i aviserne april og juli, med tilmeldinger til aktiviteterne  

 

Ad. 9. Hjemmesiden. 

Inga undersøger hvad det koster at udvide vores råderum i bjælkerne til venstre på RFI´s hjemmeside. 

Det vi godt kunne tænke os er at alle vores aktiviteter er synlige når vi kikker på forsiden. Det giver et 

godt førstehånds indtryk at se en række aktiviteter i stedet for at folk skal lede efter dem. 

Vi vil bestræbe os på at skifte forsiden løbende og med aktuelle ting. 

Nødråb til alle udvalg. Kom endelig med noget tekst og billeder. Vi skal nok sige fra hvis der kommer 

for meget.  

RFI`s vedtægter bliver lagt på hjemmesiden. 

Reklame var der ingen som ytrede ønske om på hjemmesiden. 

 

Ad. 10. Eventuelt. 

Indkøb af PC ér. 

Webmaster Inga Steffensen fortsætter med at bruge den PC som hun brugte i Livsstilsafd. 

Ny PC indkøbes til livsstilsafdelingen. 

Ny PC indkøbes til Fodbold / Futsal afd.. 

 

John fortæller at maskinen han og Irene har til medlemsregistrering er gammel og langsom. Ønskede at 

få en ny.  Kan maskinen opgraderes? John vil undersøge dette. 

 

Linedans arrangementet. Alle kan tilmelde sig.  

 

Der blev talt om nyt udgift bilag. Der arbejdes videre med dette. 

 

 

Referent Bitten Petersen 

http://www.rfi.dk/
http://www.fisk-golf.dk/

