FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre
Rødovre, den 6. februar 2020
Udsendt til repræsentantskabet den 10. februar 2020
Til medlemsforeningerne under FIR

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i FIR
Kære alle
Hermed indkalder bestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i FIR tirsdag den 3. marts
kl. 19.00-21.00 i mødelokale 1 i Rødovrehallen.
Som bekendt har en arbejdsgruppe under FIR primo januar afleveret sin indstilling til bestyrelsen.
Bestyrelsen følger arbejdsgruppen ønske om at få oplægget drøftet og vedtaget af FIR´s
repræsentantskab på et ekstraordinært møde snarest muligt; dvs. den 3. marts 2020.
Forslaget er vedhæftet som bilag til denne indkaldelse og kaldes ”Indstilling til ny arbejdsgang for
behandling af idrættens ønsker om nye forbedrede idrætsanlæg i Rødovre Kommune”.
Dagsorden for repræsentantskabsmødet er:
1. Velkomst og valg af dirigent og referent,
2. Dirigenten konstaterer mødets lovlighed og sørger for optælling af stemmeberettigede
deltagere samt udpegning af stemmetællere,
3. Stillingtagen til forslag om ”Indstilling til ny arbejdsgang for behandling af idrættens
ønsker om nye forbedrede idrætsanlæg i Rødovre Kommune” jfr. bilag 1 side 2-5,
4. Eventuelt
Der er bestilt kaffe, te og vand med kage til 30 deltagere, men af hensyn til korrekt bestilling i
Sportscafeen bedes I alle senest den 28. februar meddele på pla@fir.dk, hvor mange der kommer fra
jeres forening. Stemmeberettiget er 2 repræsentanter pr. medlemsforening samt FIR’s bestyrelse.
Ud over bilag 1 er der udarbejdet 9 værdi- og anlægsbeskrivelser, 1 pr. forening, der har deltaget i
arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe. Disse oplæg er sammen med en oversigt over projektets
effekt” tilgængelige på FIR´s hjemmeside under fanebladet ”Værdi- og Prioriteringsgruppen 20192020”:

Med venlig hilsen
Poul Lundberg Andreasen
Formand for FIR
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Bilag 1. FORSLAG til repræsentantskabet i FIR
Indstilling til ny arbejdsgang for behandling af idrættens ønsker
om nye forbedrede idrætsanlæg i Rødovre Kommune
Rødovre, den 6. februar 2020
Til:
CC:

Kultur- og fritidsudvalget i Rødovre Kommune
Borgmester Erik Nielsen

Forslag om ny arbejdsgang for behandling af idrættens anlægsønsker med henblik på
udarbejdelse af en fælles udviklingsplan og idrætspolitik for idrætten i Rødovre Kommune i
perioden 2020-2026 – et bidrag til at være ”Sammen om Rødovre”
Hermed følger motiveret indstilling vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i FIR
den 3. marts 2020.
Som bekendt har FIR igennem snart 10 år regelmæssigt fremsendt ikke prioriterede ønskelister til
nye anlæg til Rødovre Kommune. Dog uden at have været involveret i den efterfølgende
prioritering af, hvilke anlæg der skulle renoveres og udbygges. Denne proces har igennem en
årrække efterladt flere foreninger repræsenterende over 70 % af idrætsudøverne i kommunen med
ubesvarede spørgsmål omkring deres muligheder for at få tidssvarende rammevilkår.
Forslaget går ud på, at Rødovre Kommune indleder drøftelser med repræsentanter fra FIR om,
hvilke indsatser, der de kommende år skal leveres af begge parter for at sikre borgerne i Rødovre
Kommune en tilstrækkelig og tidssvarende idrætsaktivitet.
Vi vil samtidigt foreslå, at det samme forum går ind og reviderer og opdaterer den fra 2009
vedtagne idrætspolitik for kommunen.
På denne måde kan nye anlæg/tilbygninger og renovering af eksisterende anlæg involveres i den
fremtidige idrætspolitiks visioner og mål til gavn for alle parter.
Gennemføres de foreslåede forbedringer inden for en rimelig horisont, vil de 41 idrætsforeninger i
Rødovre være i stand til at øge antallet af idrætsudøvere i den organiserede idræt fra ca. 9.000
udøvere i 2018 til mindst 12.000 i 2025. (se figur på side 2 nederst samt bilag 1 på side 3 og 4).
Som bekendt kan idrætsforeningerne noget særligt. Der er her, folk mødes på tværs af alder,
baggrund og social status. Og det er ofte i idrætsforeningen, at borgeren møder demokratiet første
gang. Foreningerne er en del af civilsamfundet, der sammen med den offentlige og den private
sektor udgør fundamentet for det danske samfund.
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Fællesskabet i foreningerne bidrager i høj grad til at skabe gode relationer samt styrke børns og
unges identitet, livslyst og motivation for at møde andre mennesker. De mange frivillige kræfter i
foreningerne bidrager betydeligt med social kapital, inklusion og oplevelsen af et godt helbred.
Denne oplevelse hænger stærkt sammen med, om man går til idræt i fritiden (uden for skolen).
Ved at satse på idrætsforeningerne er der store gevinster at hente på folkesundhed og
kommuneøkonomi. Det er jo flere steder dokumenteret, at deltagelse i idræt er læringsfremmende,
øger livskvaliteten og medvirker til et bedre helbred.
Derudover har de forskellige idrætsforeninger hver især deres særegne udviklingslinjer og
indsatsområder, så der er et varieret udvalg af muligheder at vælge imellem, hvis alle foreninger i
Kommunen får tilstrækkelige og tidssvarende vilkår at fungere på.
På vegne af Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre
Poul Lundberg Andreasen – formand
Bilag 1. Oversigt over forslagene fra de 9 idrætsforeninger på side 3 og 4

Forventet medlemsudvikling samlet:
Klubber

Medlemmer
2025
3.000
350
225
625
250
2.400

Avarta + 6 andre
Gå-Lunt-Løb
Islev Taekwondo
Rødovre Håndbold
Rødovre Floorball
ROG

2018
2.500
225
155
527
178
1.458

Vækst
+500
+125
+70
+98
+72
+942

RS Volley
RSIK
Rødovre Tennis
Samlet ovenfor
FIR totalt

153
225
+72
454
514
+60
623
1.000
+377
6.273
8.589 +2.316
8.800 +12.000 +3.200
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Bemærkninger
Alle fodboldforeninger
Bevægelse året rundt i naturen
Gode faciliteter Nationalt Center
Tidssvarende forhold til vækst
Haltid og klubrum
Førende TeamGym i Hovedstadsregionen
Fortsat vækst og udvikling
Flere piger og tilskuere
Top 10 klub i Danmark
Plus på 37 %
Plus på 36 %

Bilag 1. Oversigt over forslagene fra de ni foreninger
Boldklubben Avarta – Espelunden, men pva alle fodboldforeninger (+500)
 Bygning af ekstra kunstgræsbane nr. 3 på Islev Skole og på sigt mere
 Vil give alle fodboldforeninger ekstra spilletid 10 måneder om året, da spil og træning uden
for sommermånederne så kan afvikles på 3 baner mod 2 i dag,
 Omfatter ca. 2.500 fodboldspillere i 7 FIR-foreninger.
 Ca.-pris 5-10 mill. kr.
 Medlemstallene forventes øget med ca. 500 i 7 foreninger til 3000 efter få år
Gå-Lunt-løb – Espelunden og Vestvolden (+125)
 Uddannelse af instruktører, der er en forudsætning for at kunne håndtere flere
medlemmer,
 Træningsfaciliteter og særlige løbestier med lys, så der kan løbes igennem om vinteren,
 Får flere borgere, der ellers ikke bevæger sig, ud på en frisk trave- og løbetur,
 Ca.-pris 2 mill. kr.?
 Medlemstallet forventes øget med 125 til 350 efter få år
Islev





Taekwondo (+75)
Gode træningsfaciliteter og klubfællesskab,
Eliteidræt placeres centralt i det danske idrætslandskab,
Ca-pris 4 mill. kr. (lovet et sådant i 2021)
Medlemstallet forventes øget med 70 til 225 i løbet af få år

Rødovre Håndboldklub (+100)
 Frem for alt tidssvarende sundheds- og træningscenter på Elstedvej og tilstrækkelig haltid.
Centret kan komme flere idrætsgrene til gode,
 Fortsat udvikling af stærk håndboldklub i Hovedstadsregionen,
 Ca. 4 mill. kr.
 Medlemstallet forventes at gå frem med 100 på få år til 625
Rødovre Floorball Club (+75)
 Hastigt voksende idræt får styrket sin position i Rødovre,
 Især tilstrækkelige haltidsfaciliteter, styrketræningsrum og klubrum,
 Ca. 2 mill. kr.,
 Medlemstallet forventes øget med 75 på få år til 250
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ROG







(+950)
Søger kraftig medlemsvækst, dvs. især flere ældre og drenge/mænd
På TeamGym-området Hovedstadsregionen mest foretrukne forening
Ny hal til opvisningsformål,
Ca. ½ mio kr. i administrationsbidrag årligt,
Et tocifret millionbeløb i ny/forbedret hal,
+950 til 2.400 i løbet af få år

RS Volley (+75)
 RS Volley genetablerer elite samt større bredde
 Styrketræningsfaciliteter i Rødovrehallen
 Ca. 1 mill. kr.
 Medlemstallet forventes øget med 75 på få år til 225
RSIK (+70)
 Førende rolle som udviklingscenter for talenter i ishockey og kunstskøjteløb kræver
yderligere træningsfaciliteter end den ene træningshal, dvs. bl.a. off-ice faciliteter,
 Ny træningshal koster 15-20 mill. kr., men sambygning med anden idræt oplagt mulighed
igen,
 Tilskuerfaciliteter i hal 2 (børn og forældre)
Rødovre Tennisklub (+375)
 Førende tennisklub på Vestegnen kan udbygges til Top10-klub i Danmark,
 Flere og bedre anlæg inde og ude for at få plads til flere unge og elite, uden at det går ud
over de mange motionsspillere, der er klubbens fundament i dag,
 Visionsoplæg fra 2018 ny supplerende hal med to tennisbaner og to padelbaner samt den
længe udsatte renovering af udendørsanlægget,
 Skitse til skrabet løsning, hvor udendørsrenovering suppleres med Redplusbelægning og
boble- og teltdugsoverdækning samt to padelbaner,
 Den skrabede løsning 4 mil. kr. ud over den planlagte renovering,
 Medlemstallet kan vise et plus på 375 i løbet af få år
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