FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre
Rødovre, den 25. oktober 2019

Skema 1. Værdianalyse idrætsforening i Rødovre
Internt notat – foreløbigt og ikke bindende

Forening: RS Volley.
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På hvilke områder skaber foreningen værdi for borgerne i Rødovre?
Antallet af medlemmer på ungdomssiden er steget med 30 % i de sidste år, så RS må
gøre noget godt siden der bliver ved med at komme flere. Volley er et spil for alle i
alle aldersgrupper, og sidst nye er faktisk ”bedstevolley”, som vi i fremtiden gerne vil
implementere i vores forening og sammen med eks. Aktiv fritid eller andre seniorer.
Dette kan give os flere hjælpere/frivillige til vores store arrangementer her tænkes på
skoleturneringen, som vokser og vokser. Demokratisk og konsensusbaseret ledelse,
hvor udvikling af klubben vægtes højt for både elite og bredde.
Kompetente og engagerede trænere for både ungdom og senior, hvilket giver glade
spillere og forældre, som får ”value for money” i RS.
Social klub med fokus på bredde, og RS er kendt for social forståelse og inklusion
samt gode tilbagemeldinger fra ex. Tarzan-projektet.
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På hvilke områder kan foreningen udvikle sig de kommende 5 år:
Fortsætte udviklings samarbejdet for både kids og ungdom. Etablere seniorhold på
divisionsniveau, breddesamarbejde for alle hold.
Rekruttere fastholde og udvikle fremtidens trænere og ledere i egne rækker.
Der er intet der tyder på at medlemstilgangen stopper qua ex. skolestævnet, og vi har
allerede fået tilgang fra andre klubber i år, og forventer dette også sker de kommende
år. Vi lytter til medlemmers ønsker så vidt muligt.
Så vi får en klub med hold i alle rækker fra kids til liga. En klub hvor der er plads til
alle uanset niveau
Fastholdelse af de unge især ved 15-18 års alderen, ved at kunne tilbyde gode
træningsfaciliteter, så de ikke skifter til nabokommuner grundet bedre tilbud.

Hvordan kan et kommunalt bidrag lette foreningens værdiskabelse?
(Idrætsanlæg, mødesteder, NON-anlæg, administration, udvikling)

Mere haltid i Rødovrehallen, så de små kan se de store, kæmpe værdi, og derved
blive motiveret til at fortsætte, større mulighed for at udnytte ex. Rødovre
Gymnasium, evt. via samarbejde.
Fælles styrkelokale i Rødovrehallen, så flere foreninger kan benytte det, og derved
mødes på tværs af idrætter.
Gode forhold i haller og tilbud gør at medlemmer ikke forsvinder
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