FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre
Rødovre, den 4. marts 2020
Referat af Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde d. 3/3 2020
Tilstede: FIR´s bestyrelse: Karin, Torben, Lone, Poul og Birgitte (afbud Jan) samt 22 fra
foreningerne
1) Velkomst og valg af dirigent og referent:
Poul bød velkommen. Herefter blev Preben Riel valgt til dirigent og Birgitte til referent.
2) Dirigenten konstaterede herefter at mødet var rettidigt indkaldt og sørgede for optælling af
stemmeberettigede.
Tilstede var FiR med 4 medlemmer
Antal klubber: 14
Antal stemmeberettigede fra klubber 23
Stemmeberettigede i alt 23+4 = 27 personer
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
Poul redegjorde kort for ønsket om denne ekstraordinære repræsentantskabsmøde og
forklarede bevæggrundene for at arbejde med fremtidige ønsker fra klubberne på en ny
måde for de politiske udvalg. Den helt store ændring er, at vi skal hjælpe hinanden med at
prioritere og aflevere en prioriteret liste til politikerne og ikke som udgangspunkt lade dem
prioritere alene.
Som det fremgår af diverse bilag på hjemmesiden og vedhæftet dette referat, har 9
foreninger indtil videre deltaget i dette arbejde.
Alle foreninger under FiR er blevet hørt. Nogle har ønsket at deltage i arbejdsgruppen,
andre ikke. Alle har kunnet fremsende forslag og kan selvfølgelig stadig nå det. Det
nuværende arbejde er ikke et endeligt forslag, men det der indtil videre arbejdes ud fra.
Herefter debat om oplægget:
Rødovre skytteforening: Er vi bekendt med det ”Magasinet Rødovre” hvor kommunen i
december-nummeret omtaler sig selv som idrætskommune og samarbejder med DGI. Og
at Rødovre kommune vil bruge over 15 mill. Kr. i 2020 på idrætten. Poul svarer: det ved vi
godt og der er afsat yderligere i mill. Kr. til FOU i Rødovreordningen.
Claus Kolling: ROG: Kan godt tænke sig at høre, hvad andre klubber end de der har været
med i projektet mener om det?
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Skytteforeningen; Kommunen har lavet det forslag, der ligger til ny skydebaner. Hans
holdning er, at Forvaltningen ikke ”gad” at foretage renoveringen i budget 2020. Han
mener, Kommunen er løbet fra sit ansvar.
Han mener at alle, borgmester, Kulturchefen Henning, Kultur- og Fritidsudvalget og Jette
Egholm, mv. er løbet fra enhver aftale. Skytteklubben siger, at de er lovet at komme
tilbage i Vestbadet, men nu er Kommunen ligeglad – og har spurgt, om vi selv havde
penge og ellers ikke har gjort noget.
Lene Orient: Er ikke særligt vidende om, hvad der foregår i FiR eller hvordan dette er
foregået før. Hvad er så ændringen i det vi vil nu og hvordan vil vi prioritere.
Lone Rødovre Floorballklub: Mener at skytteklubben skulle have været med i formøderne
her. Islev Taekwondoklub mener, at det havde været godt at deltage i arbejdsgruppen for
at undgå at ende som Skytteklubben, der nu må komme bagefter og føler sig snydt.
Ivan fra Avarta: Er enig med Lene om, at Skytteklubbens sag viser, at vi bør stå sammen.
RH Klaus er også enig. Vi er her for at stå sammen mod Kommunen. Derfor skal alle være
med her og alle bør deltage med deres forslag. Mener det er arrogant at der ikke bliver
brugt en eneste krone på den prioriteringsliste der ligger i forvejen.
Prosper Avarta. Til Skytteklubben: kom med alle jeres papirer til Fir og lad os se på det
sammen som klubber og så lad FIR tage dialogen med FiR.
Skytteklubben svarer, at de har haft aftale og dialog med kommunen er og mener, at
kommunen er løbet fra det hele og mener det er fordi det er for dyrt.
DGI Storkbh. er de også i dialog med. De vil forsøge at presse kommunen til at overhold
aftalerne.
Peter RNL ønsker at vide mere om dette.
POUL:
Listen over ting der ønskes med ikke bliver lavet bliver større og større.
Politiker Jan Kongebro har udtalt på høringsmøde for 2 ½ år siden, at der ikke er/bliver
afsat penge til idrætten i denne valgperiode.
Når vi herefter har igangsat arbejdet, så har flere og flere klubber oplevet noget nær det
Skytteklubben har oplevet. Derfor er dette et forsøg på at genoprette en god dialog med
forvaltningen.
FiR vil da med ind og i fællesskab i foreningerne stå sammen overfor politikerne og indgå i
en prioriteringsdialog. Så ja vi ønsker større gennemsigtighed.
Vigtigt, at vores hovedtilbud til kommunen kommer klart igennem. Det er blandt andet,
hvor mange flere vi kan få i gang i foreningerne ved at investere i idrætten. Dette kan blive
endnu flere hvis/når vi i FIR får alle foreningerne i gang at beskrive ønsker i lighed med det
der nu ligger for de 9 klubber.
Også vigtigt i forhold til den generelle folkesundhed i Kommunen.
Ivan Avarta, vil gerne supplere Poul. Vi tror faktisk på, at vi sammen som klubber kan
prioritere og hjælpe hinanden f.eks. med stordriftsfordele og dermed hjælpe hinanden og
dermed kommunen og borgerne. Også selvom vores egen forening ikke kommer først.
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Rasmus ROG. Har vi en stemme, der er kraftig nok i forhold til de mange klubber vi er, når
der ”kun” er 9 forslag
Prosper Avarta: ja, dette er kun starten, vi SKAL stå sammen og kunne blive enige. Vi skal
kigge ud over vores egen forening og se på fordele i det hele taget. F. eks. Står alle
fodboldklubber sammen
RSIK Thomas: f.eks. er ideen at der laves styrkerum flere steder med samarbejde mellem
flere klubber og så er det vigtigt, at det kommer taktisk korrekt i forhold til budget og
næste valg.
POUL: Det er vigtigt vi holder den pæne tone og hvis det vi indtil nu har lavet ikke er
tydeligt nok for kommunen, så har vi sat os ned og udtænkt denne nye måde.
Det er den gode vej. Den tager måske ½ år.
Først i okt. 2021 starter næste valgkamp. Så hvis denne pæne første tone ikke har virket,
så må vi jo benytte os af KB valget og så tale direkte til borgerne og politikerne.
Måske skulle disse politikere så engageres til at føre valgkamp for idrætten med de enkelte
partier – måske nogle frem for andre. Det er ikke for at være ufine, men i hvert fald for at
gøre det tydeligt for borgerne, hvad vi ønsker for idrætten og så må de jo herefter tage
stilling til, hvad de vil stemme.
Vi vil ikke tages med ”bukserne nede” ved næste valgkamp og derfor går vi i gang nu.
Rasmus ROG: kan man ikke hvert år sende et åbent brev via lokalnyt om idrættens
indstillinger til næste års budget. På den måde vil der opstå en dialog. På den måde vil det
blive tydeligt for borgerne at der ikke sker så meget fra år til år til trods for at det er lovet
før.
Claus Kolling: Har været med i ROG i 25 år. Forstår stadig ikke helt, hvad FiR er, hvad står
vi for og hvorfor ikke holde nogle åbne møder, hvor alle klubberne kan fortælle hinanden
hvad vi hver især kan og hvor vi kan erfaringsudveksle. Det er en direkte opfordring til FiR
om at holde sådanne ca. 4 gange årligt.
Jens Skytteklubben:
Hvis der ikke sker noget midt i denne måned vil han gå til avisen.
Man kunne godt lave læserbreve, artikler mv. Det er for sent, når vi begynder at tale om
kommunalvalg. Det virker ikke.
Synes vi skal lufte allerede nu, hvad vi er utilfredse med og hvordan kommunen ikke lytter.
Birgitte spørger hvorfor han ikke fra Skytteforeningen har rettet henv. Før. Han svarer
med, at han ikke tror, at FiR kan løfte den opgave og derfor er han bare utilfreds over, at
kommunen ikke har reageret siden 19/12 19 selvom de har klaget utallige gange til alle i
kommunen. Derfor er han her i dag.
Ivan ønsker og tror på, at dette forslag nok skal lykkes, men at det er vigtigt, at vi står
sammen.
Foreningsportalen virker ikke, som den skal. Tror, at dem i toppen bare tror det virker, men
det gør det ikke. Derfor er dialog vigtig.
POUL: Idræt er på 7. pladsen for at folk flytter hertil. Derfor er der jo også andre ting som
skoler, institutionerne. Veje, plejehjem mv. der skal være i orden.
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Vi har nok antaget, at vi havde en god stemme på Rådhuset, men må erkende at vi som
FiR og forening har været for dårlige til at fortælle, hvor dygtige vi er og hvad det er vi kan
– også andet end idræt.
Vil forsøge at lave nye forslag om fremtidigt arbejde til næste ordinære generalforsamling.
Godt at fodboldklubberne står sammen, men endnu bedre, hvis de afleverer et
gennemarbejdet forslag, hvor alle fodboldklubber er enige om at fremlægge en samlet
strategi.
B77 fodbold: lige blevet formand og spændende bolde, der er i luften synes han. Fedt at se
hvad man arbejder med her og det er ikke pga. midlerne kan kommer her, men på grund
af det der tilbydes og den tid der ligges i det. Det bliver belønnet på det menneskelige
plan, så kan vi håbe, at midlerne økonomisk følger med. Meget positiv
Skytteforeningen:
Hvor mange medlemmer tror vi, at kommunen/fir har mistet, fordi kommunen ikke vil give
tilskud/hjælp og
Avarta: har stor gennemstrømning
ROG: vi har ansat en adm. Medarbejdere, vi har ikke råd, men må prøve det fordi vi ikke
kan nå det. Vi taler om alt og alle de muligheder vi har for at lave fællesdrift til gavn for os
alle. Jeg har ikke hørt om Skytteklubbens problemer – så dermed svært at tænke jer ind –
vi skal bare hjælp hinanden – så kan vi klare os selv.
Skytteforeningen:
Vil gerne høre om FiR er betroet medspiller hos kommunen eller modspiller.
POUL svarer ja, det er vi, men der skete f.eks. det at FIR foreslog, at 3 haller skulle bygges
som fælles pakke efter 5 års opsparing. Dernæst syntes politikerne, at vi havde fået nok
og derfor måtte undvære nogle år.
Poul mener at i det øjeblik vi står sammen som foreninger og FiR, så er han sikker på, at vi
bliver hørt og at samarbejdet igen kan opbygges. Men vi kan selvfølgelig ikke garantere, at
Kommunen ønsker at prioritere anderledes. Det er jo deres ret.
Det er jo heller ikke FiR alene. Det er jo også Jer som foreninger, der skal på banen.
Afstemning.
Sammen med referatet fra i dag og afstemning vil vi herefter sende det til kultur- og
fritidsudvalget med CC: Nuværende som kommende borgmester
Lene Orient:
Har kigget på FiR´s hjemmeside efter idrætspolitikken.
Vil i ikke lægge den op.
Preben Riel oplyser, at den ligger på kommunens hjemmeside.
AFSTEMNING:
24 stemmer for forslaget
0 stemmer imod
3 ønsker ikke at stemme
Claus Kolling:

www.fir.dk

Mener. at foreninger, der ikke har fremlagt et forslag, bør skrive under på, at det er et godt
arbejde. Mener det får mere power,
Torben forklarer, at det jo nu er vedtaget og at det derfor er 39 foreninger, der står bag.
Så det er jo et enigt FiR og der er jo ingen der stemmer imod.
Ivan Avarta., Jan fra Rødovre Boldklub tror ikke på vores projekt om en kunstgræsbane på
Islev Skole og har derfor ikke svaret – og det er Ivan selvfølgelig ked af. Jan mener ikke, at
det går igennem, fordi det skal ligge på skoleområder og derfor skal skolerne betale
halvdelen.
Vi bør arbejde videre med det og tro på vores forslag vi skal ud over alle de gamle
meninger og holdninger.
Skytteklubben skal selv skaffe ½ mill. kr. for at gøre skydeanlægget smart, så det
overholder internationale krav.
Islev Taekwondoklub: Skolen KAN vælge at betale/give tilskud med 1/3. De SKAL ikke,
men forvaltningen kan også give 1/3 i tilskud hvis de ønsker.
Claus ROG: det er jo netop derfor vi skal mødes for at udveksle erfaringer. Vi har
superdialog med kommunen og kan ikke forstå, at andre har dårlige oplevelser. Gå op og
tag en dialog med dem.
Herefter afsluttede dirigenten med at sige Tak for god ro og orden.
Poul afslutter mødet med at sige, at demokrati er jo sådan at de der møder frem og giver
deres mening tilkende – de bliver hørt. De der ikke møder op har haft chancen.
Vil gerne sige stor tak for arbejdet i bestyrelsen og i arbejdsgruppen og den villighed der er
til at komme med ideer og forslag.
Jeg vil forsøge at beskrive nogle fremtidige måder/muligheder for kommende
arbejdsgrupper vi skal have i gang efter det ordinære repræsentantskabmøde.
Referent
Birgitte Nielsen
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