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Roskilde Firma- og Familieidræt 

Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 03/2007 
 

 

Onsdag den 2. maj 2007 kl. 16.30 på Kildegården. 
 
Mødedeltagere: Claus Schou, Jane Løvgren,  John Petersen, Gerda Pedersen samt Sannie Kalkerup. 

Afbud fra Bitten Petersen. 

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

2.  Evaluering af brugerprojektet. 

3.  Godkendelse af referat nr. 02 / 2007. 

4.  Meddelelser fra formanden og andre. 

5.  Regnskab 
6.  Livsstil afdelingen 

7.  Tjen penge til din forening  
8.  Bladet 

9.  Planlægning af visionsweekend 

10.Kursur (blev tilføjet på mødet) 

11.Eventuelt 

 

 

Mødeleder: Claus Schou. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 

Punkt 11 blev tilføjet – også i henhold til BS-referat nr. 02/2007- punkt 3. 

 

Ad. 2.  Evaluering af brugerprojektet. 

Sannie gennemgik plancherne, der var blevet vist i DFIF, og derefter talte vi om evalueringsrapporten.  

Mange af de involverede firmaer gav udtryk for, at mange af deres medarbejdere var ”pendlere”, og det 

kunne derfor være vanskeligt at samle folk til forskellige former for holdsport. 

Men rapporten viser også, at en stor gruppe havde svaret positivt på at ville deltage i bowlingstævner, 

hvilket vi bør udnytte. 

Vi besluttede, at bowlingudvalget inviteres til næste BS-møde, idet vi gerne vil have udvalget til at 

arrangere 2 stævner – 1 i efteråret 2007 og 1 i foråret 2008. 

Den gode kontakt til REUR vi havde opnået gennem brugerprojektet bør vedligeholdes og bruges, hvilket 

også kunne gøre RFI mere synlig. 

Sannie kontakter Kim Valbom i forbindelse med vores golf-projekt, for at høre, om det er noget REUR 

vil udsende i forbindelse med deres ugentlige nyhedsbrev. 

(Dette er efterfølgende blevet udsendt). 

 

Efter brugerprojektets afslutning er Roskilde blevet en ”storkommune”, og REUR har oprettet et 

samarbejde med den nye Lejre Kommune, og vi vil derfor invitere Kim Valbom til at BS-møde for at 

drøfte, hvad vi kan bruge hinanden til. 

 

Ad 3.  Godkendelse af referat nr. 02/2007. 

Punkt 3 – Kurser tages op under punkt 11. 

Punkt 4 – Det skal præciseres hvad tilskud dækker. Der sendes mail til udvalgsformændene. 
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Ad 4.   Meddelelser fra formand og andre. 

John: - Bymatch i petanque, der skal afholdes i Roskilde (Darup Idrætscenter) den 25. august 2007. 

- Badmintonstævne i november 2007 i Køge 

Claus: nævnte SMS-stævne, der i samarbejde med øvrige firmaidrætsklubber afholdes i Roskilde i juni 

2008. 

Jane: Deltog den 24. april 2007 i et stiftende møde for Fritidsfællessamråd Øst, der skal være          

koordinerende mellem det frivillige idébetonede arbejde og de politiske niveauer –kommuner/regioner; 

styrke kontakten og samarbejdet mellem organisationer og være forum for idé og erfaringsudveksling 

m.m. 

-Sender vores medlemsblad til Peter Madsen (Roskilde Byråd), idet Peter Madsen står for breddeidræt ctr. 

eliteidræt. 

-Rundvisning på Christiansborg. Vi har plads til 30 personer, og det vil blive efter ”først til mølle”-

princippet, når vi finder en dato. 

 

Det blev vedtaget, at vi inviterer formanden for RIU Ove Pedersen til et møde, hvor vi vil have ham til at 

fortælle om RIU. 

 

Meddelelser fra formanden 

Kredsårsmøde  d. 12. marts 

Har deltaget i årsmødet som vanen tro blev afholdt her i Roskilde. Vanen tro var også fremmødet, med 

kun tre fra Køge og lidt flere fra Roskilde. En del ting blev vendt på mødet, se referat på DFIF 

hjemmeside, heri blandt om man skulle ændre navn. Vores kreds er en af de få tilbage i landet som har 

valgt ikke at ændre navn efter kommunesammenlægningerne. Efter min opfattelse bør vi her i Roskilde 

diskutere hvad det er vi egentlig vil med dette samarbejde, eller om vi skal til at tænke andre tanker, efter 

at DFIF er kommet med et bud på regionale kraftcentrer. 

Futsal evaluering 

Vi havde fået den glæde at lægge ”hus” til et møde med personer fra alle de firmaidræts foreninger i 

landsdels øst område i midten af marts måned. Et godt møde med mange tilkendegivelser på, at futsal er 

kommet for at blive, som en del af de tilbud som vi vil give vores medlemmer rundt omkring i Danmark. 

Her i Roskilde var vi meget tilfredse med den måde som det er blevet kørt på, og har lagt billet ind på 

selve finale stævnet i februar næste år. Hvis vi kan få hallen, er vi næsten sikker på at vi får stævnet. Fra 

vores stævne deltog et hold som samlet set blev nr. tre på landsplan til finalen i Århus. 

Landsdels øst møde d. 11. april 

Igen et møde som ikke havde de helt store ting på dagorden, selv ikke nogen bemærkninger til DFIF 

regnskabet som skulle på formandsmødet lørdagen efter. Kun en ny ting, som så til gengæld er en af dem 

som kun kommer hvert femte år. 

Jeg har deltaget i en arbejdsgruppe omkring afholdelse af et stævne for hele landsdels øst. Vi forelagde 

vores tanker på mødet for at se om der var opbakning til noget sådant rundt omkring i landsdelen. Jeg kan 

kun sige at der var STOR opbakning til at sætte vores projekt i søen. Vi har valgt at kalde stævnet for et 

SMS træf, Sport, Motion, Samvær. Dette stævne skal efter planen afholdes her i Roskilde til næste år den 

07. og 08. juni 2008. Vi har tænkt os at tage udgangspunkt i Darup idrætscenter samt Slagteriskolen. 

Meget mere om dette når vi har alle aftaler i hus. 

 

Golf intro den 19. april 

Gerda har lagt mange timer i dette nye tiltag, og vi har været heldige at få nogle midler stillet til rådighed 

fra DFIF til dette nye tiltag. Vi har fået Arbejdernes Landsbank med som sponsor, og har kaldt vores 

turnering for AL cup. Til selve intro aftenen var der ca. 16 personer mødt op ude på Ørsted Golf og Fisk.  

Planmæssig opstart er den 10. maj, med fire runder inden sommerferien og igen fire runder efter. 
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Formandsmøde DFIF 21. og 22. april 

Et af de absolut bedre møder i mange år. Mødet startede lørdag med at tage fat på den møde struktur som 

ligger i forbundet. Der blev arbejdet i grupper for at finde frem til eventuelle nye møde former. Styrelsen 

fik mange gode forslag til hvordan fremtiden angående møder skal være i fremtiden. 

Det meste af eftermiddagen gik med et ”værdispil” om de kerneværdier som forbundet skal tænke på i 

fremtiden. Vi blev fordelt på 19 grupper som skulle finde fem bud på kerneværdier. Her efter blev de 19 

grupper til fire nye som igen skulle finde frem til fem bud. Da hvert bord havde valgt fem bud, skulle 

hvert bord udvælge en person som skulle ”kæmpe” i en boksering ( der var et bord i midten ) om at finde 

frem til de fem kerneværdier som styrelsen skulle have med i deres videre arbejde. 

De fem værdier blev ; Breddeidræt – Motion – Samvær – Livskvalitet – Forandringsparathed. 

Målgrupper blev dagens sidste opgave til forsamlingen. 

På anden dagen blev der lanceret idéen om Regionale kraftcentre. 

Møde med to nye personer til Livsstilsafdelingen 

Den 26. april havde jeg et møde med to nye personer som vil prøve at få denne afdeling til at køre igen. 

Jeg havde taget Jane Have med fra DFIF, som en hjælp samt Susanne Jensen som er den sidste person 

tilbage af det oprindelige. Vi fik en lang og god snak om hvad der kan gøres, samt hvad vi forventer af 

dem. Det blev samtid besluttet at opsige vores aftale med Life Club med udgangen af maj måned. De to 

nye samt Susanne har aftalt et møde den 03. maj, hvor de vil komme med et oplæg til hvordan de vil 

komme videre. Det er også blevet besluttet at vi ( RFI ) deltager i årets sundhedsdag i august, for ad 

denne vej at tiltrække mennesker til vores afdeling. 

 
Til slut fortalte Claus, at han var blevet kontaktet af John Engberg, Arbejdernes Landsbank, om det var en 

idé at få borgmester Poul Lindor Nielsen til at ”åbne” vores golfarrangement. 

Gerda tager kontakt til Arbejdernes Landsbank. 

 

Ad 5.   Regnskab. 
Vi har pr. 2. maj en likvid kassebeholdning på kr. 162.906,21. 

Vi har endnu ikke modtaget kvartalsudlodning på ca. 6.500,- kr. for april kvartal, og endvidere har vi 

14.000,- kr., bevilget fra FOU-puljen til golf, til gode. 

Der er meget få ”hængepartier” fra det gamle regnskabsår, og der bliver fulgt op på restancerne. 

 

Ad 6.  Livsstilafdelingen. 

Der henvises til punkt 5, idet er ikke er fremkommet nyt. 

 

Ad 7.  Tjen penge til din forening. 
MpA ønsker at få øget synlighed på sundhed på arbejdspladserne, og tilbyder foreningerne aflønning for 

forskellige tiltag. 

Det drejer sig om: Sundheds Café, - tjek og – profil samt aktivitetsdage. 

De ”aflønner” hvis vi sætter forskellige tiltag på vores hjemmeside, og skaber kontakt til firmaerne. 

Claus tager kontakt til Bo for at høre nærmere om deres input til hjemmesiden.  

 

Ad 8.  Bladet 

Det store spørgsmål er, hvor mange gange skal vores blad udkomme om året? ctr. et Nyhedsbrev, som 

nogle foreninger udsender. 

Vi diskuterede meget forholdet mellem antal blade og brug af annoncer i forbindelse med tilmelding til de 

forskellige aktiviteter sommer/vinter. 

Det blev besluttet, at der udkommer 3 blade om året: i april – i juni/juli og i december. 

 

Ad 9.  Planlægning af visionsweekend. 
Følgende datoer blev foreslået: 21. – 23. september 2007 

   05. – 07. oktober 2007 

   19. – 21. oktober 2007 

Jane kontakter Bitten før fastlæggelse af dato. 
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Ad 10.  Kurser 

Der er kommet forespørgsel om vi gav tilskud til kurser, der ikke er sportsrelaterede, f. eks. EDB-kurser. 

Svaret er nej. 

Ifølge referatet af 6. marts 2007 påtænker BS at afholde kurser for bestyrelse og udvalg. Der bliver i 

første omgang tale om aftenkurser/weekends over emner som: Kend din organisation og 

kommunikation. 

Datoer afventer tidspunkt for visionsweekend. 

  

Ad 11.  Eventuelt 

Claus fremlagde en invitation til et tiltag på RoskildeNatten, hvilket ingen fra bestyrelsen havde interesse 

i. 

 

 

Referent Gerda Pedersen 

 

 

 

------------------------------- 

            Claus Schou 

 

 

 

-------------------------------- 

             Jane Løvgren 

 

 

 

-------------------------------- 

          Gerda Pedersen 

 

 

          afbud 

--------------------------------- 

        Bitten Petersen 

 

 

 

---------------------------------- 

      John Petersen 


