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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 30. november 2020 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020 
 
Dagens møde var delt i to halvdele: 
 
1. Behandling af ”Børn og Unge i Forening” sammen med gæster fra DGI og Kultur 

& Idræt: Punkterne 1-3 
2. Bestyrelsesmøde uden gæster: Punkterne 4-6  

 
Mødet fandt sted i Hestestalden, Rødovregaard den 26. november kl. 17.00-19.30. 
Deltagerne var: Karin, Rasmus, Lone og Poul. Fraværende: Jan og Torben 
Gæster under punkterne 1-3:  

 Morten Faber Lindkjær, DGI Storkøbenhavn, 
 Dorthe Larsen, Kultur og Idræt, 
 Kim Halberg, Kultur og Idræt, 
 Henning Elmelund, Kultur og Idræt  

 
Programpunkter Indhold Beslutninger 
 
1A. Foreningsudvikling 
via DGI Storkøbenhavn 

 
Projektleder Morten 
Lindkjær præsenterede 
projektoplægget. 
Tilbuddet forventes 
fremsendt til foreningerne 
i 1. halvår 2021. Håb om 
5-7 deltagere her.  

 
Vi afventer udbuddet fra DGI 
Storkøbenhavn. Der er et ønske 
om deltagelse af idrætsledere, der 
kan være med til at give tilbuddet 
karakter og udbredelse 

 
1B. Fritidspas i Rødovre 
Kommune 

 
Dorthe Larsen redegjorde 
for, hvordan hun 
forventer at afvikle dette 
projekt   

 
Tilsvarende er der her plads til 
deltagelse af idrætsledere, der 
kan medvirke i projektets 
udvikling og forankring 

 
1C. Idræts- og 
motionsvaneundersøgelse 
i Rødovre 

 
Morten Lindkjær og 
Henning Elmelund 
redegjorde for, hvordan 
denne analyse vil blive 
gennemført 

Vi får her et bedre datagrundlag 
for at vurdere, hvor der kan 
sættes ind, hvis vi skal have flere 
aktiveret i foreningsidrætten. 
Plads til deltagelse af idrætsledere 
i projektgruppen 
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2. Projektgruppen for 
”Børn og Unge i 
Forening”  

 
Projektgruppen består i 
dag af Morten Lindkjær, 
Dorthe Larsen, Henning 
Elmelund og Poul 
Lundberg  
  

 
Der er plads til flere idrætsledere i 
projektgruppen. Møder ca. 4 
gange årligt. Udveksling af oplæg 
pr. mail samt muligvis videomøder 

 
3. Afsked med idrætten 

efter 19 år den 31. 
december 2020 

   

 
Kim Halberg blev hædret 
af FIR med bistand fra 
gæsterne  

 
Kim er nu klar til den 3. alder 

 
4.  Møder frem til 
repræsentantskabsmødet 

 
En mødeplan frem til 
repræsentantskabsmødet 
den 28. april blev fastlagt   

 
Næste bestyrelsesmøde 7. jan. 
Bestyrelsesmøde 16. februar 
Bestyrelsesmøde 30. marts 

 
5. Fokus på næste 
bestyrelsesmøde 

 
At blive til at agere 
kvalificeret i forhold til 
Kommune og foreninger 

 
Hovedpunkter næste møde: 
1. Hvordan prioritering af 

idrætsanlæg i marts? 
2. Konstituering: 

a) Bestyrelse april  
b) Team Rødovre, januar 
c) Folkeoplysning januar 2022 
d) Børn og Unge i Forening  

3. Kassererfunktionen i 2021  
 
6. Julebrev til 
foreningerne 

 
Et sådant udsendes inden 
for 1 uges tid 

 
Poul laver udkast til brev som 
godkendes af bestyrelsen inden 
udsendelse. Husk tilbuddet om at 
indgå i diverse grupper under 
”Børn og Unge i Forening”  

 
Tusind tak til Karin Finner for det forberedende arbejde og anerkendelse over for Kim 
Halberg samt opmærksomhed til Jan Quaade.  
 
Lone sørger for forplejning til næste møde den 7. januar 2020.  
 
Referent: Poul Lundberg Andreasen 

 


