
 

 

 
FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 

 

1 
 

Beretning på repræsentantskabsmødet den 19. august 2020 

Til repræsentantskabet 

Som bekendt udviste FIR rettidig omhu ved afholdelse af det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde den 3. marts, hvor et oplæg til kommunens administration og 
politikere blev vedtaget. Materialet blev afsendt til kultur- og fritidsudvalget den 11. marts 
om morgenen, hvor statsminister Mette Frederiksen om aftenen lukkede landet ned for en 
længere periode. For idrætten i Rødovre betød dette: 

 At vi ikke kunne anvende indendørsanlæggene et par måneder og at vi fik en usikker 
start udendørs, 

 At kommunen ikke fik svaret på FIRs henvendelse af 11. marts. 

I maj gav en medlemstilbagegang i Rødovres organiserede idræt fra 2018 til 2019 anledning 
til en større debat i Rødovre Lokalnyt. Det endte med, at den nye borgmester Britt Jensen 
bad om et møde og i øvrigt også samtidigt i Rødovre Lokalnyt annoncerede et ønske om et 
fornyet samarbejde med idrætten fremover. 

Det ordinære repræsentantskabsmøde afvikles dermed i dag med 4 måneders forsinkelse. 

Da den fornyede kontakt med kommunen samt Corona-situationen har ændret situationen 
ret afgørende på 6 måneder, vil jeg i min beretning fokusere på 4 spørgsmål, der blev lagt 
frem af administrationen på det sidste møde i folke- og oplysningsudvalget den 12. ds.: 

1. Har idrætten det så dårligt? 
2. Hvad er idrættens kerneproblem? 
3. Hvorfor går medlemstallet ned i Rødovre? 
4. Hvad kan idrætten selv gøre? 

 
Vi har hver især vores bud på svar til ovenstående, men mine umiddelbare hypoteser er: 
 
Ad 1. Ja, den organiserede idræt i Rødovre har færre idrætsudøvere end de fleste andre 
kommuner i landet, men vi har ikke taget stilling til, hvor vi skal ligge? 
 
Ad 2. Det er svært at besvare i en enkelt sætning, men den traditionelle idrætsforening trues 
af kommercielle tilbud og de nye former at organisere samfundet og privatlivet på. 
Traditionelle foreningsledere er der ikke mange tilbage af og rollen respekteres af meget få 
medlemmer og egentligt heller ikke af kommunen.  
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Ad 3. Den konkrete tilbagegang er vist en tilfældighed. De foregående 3 år gik vi næsten 
2.000 medlemmer frem. Det egentlige spørgsmål er, om og hvordan vi kan nå større 
medlemstal, f.eks. 15.000 aktive foreningsmedlemmer? Dette spørgsmål har ikke været 
drøftet for alvor i Rødovre endnu. Men FIRs oplæg af 11. marts 2020 er et tilbud om debat 
og aftale om samme spørgsmål, gerne på et højere niveau, hvis muligt.   
 
Ad 4. Foreningerne kan gøre en masse, bl.a. gennem samarbejde på tværs og sammen med 
kommunen. Det er essensen i vores henvendelse af 11. marts 2020.  
 
Jeg har haft to officielle møder som formand for FIR med Britt Jensen, der overtog 
borgmesterkæden den 1. april. Resultatet af disse møder er: 
 

 At vi er inviteret til konferencen om ”Sammen om fremtidens idrætsliv i Rødovre” 
lørdag den 24. oktober kl. 9-15; revision af idrætspolitikken i kommunen tages også 
op her og senere i kultur- og fritidsudvalget m.v., 

 At FIR til efteråret bliver involveret i arbejdet med en samlet anlægsplan for 
Rødovre Kommune, der skal omfatte alle anlægsområder. 

 
Det må konstateres, at det var debatten i Rødovre Lokalnyt, der fik hul på debatten, ikke 
vores henvendelse til kultur- og fritidsudvalget. Til gengæld er det møder og 
korrespondance senere, der forhåbentligt bringer dialogen ind på et konstruktivt spor. 
 
Jeg skal derfor opfordre alle idrætsforeninger i Rødovre til: 
 
At sætte tilstrækkelige ressourcer af til at medvirke i de forløb, der nu byder sig til. Jeg har  
med Britt Jensen drøftet en tanke om, at alle foreninger burde sætte f.eks. 20 % af sine 
ledelsesressourcer af til at udvikle samarbejdet på tværs og med kommunen og andre 
tværgående institutioner. 
 
Vores repræsentative opgaver i diverse udvalg har været varetaget som vanligt. Tak til alle i 
og uden for bestyrelsen, der har gjort et stort arbejde her. Det gælder også de 
foreningsaktive, der har medvirket i projektarbejdet det sidste års tid. 
 
Og en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde om de punkter, der har optaget os i 18 
måneder. Og sidst, men ikke mindst, skal vi tage afsked med et udholdende medlem af 
bestyrelsen – Birgitte Nielsen – senere i aften. 27 år på posten må man kippe med hatten af! 
 
Poul Lundberg Andreasen, den 19. august 2020   


