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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 27. april 2021 
 
Referat af ekstraord.videobestyrelsesmøde den 27. ds. kl. 19-20 med deltagelse af hele bestyrelsen. 
 
Dagsorden: 
 

1. Nyt om høringsmødet den 12. juni 
2. Iværksættelse af FIR`s avisprojekt 
3. Godkendelse af start Facebook-side ”Idrætten i Rødovre” i relation til FIR. 
4. Eventuelt. 

 
Ad 1. Nyt om høringsmødet den 12. juni 
 
Vi ved, at det afholdes den 12. juni kl. 9-13 i Rødovre Stadionhal og bl.a. omfatter de nye 
idrætspolitikker og en prioriteringsproces for nye faciliteter. Der tænkes anvendt en 
prioriteringsmodel fra Gladsakse Kommune. Poul er indkaldt til programmøde derom den 5. maj.  
 
Ad 2. Iværksættelse af FIR`s avisprojekt  
 
Der blev ret hurtigt enighed om at gå i gang med FIR`s avisprojekt som beskrevet og debatteret på 
orienteringsmødet den 13. april. Rødovre Lokalnyt har fremsat et endnu bedre forslag end 
oprindeligt antaget. Vi gik det nye forslag igennem sammen. 
 
Foreningerne får i dette forslag endnu mere spalteplads for de samme kroner eller kan nøjes med 
færre kroner for den spalteplads, som de oprindeligt har været interesseret i. Tilbuddet er blevet så 
meget bedre, fordi vi har samlet midler samme og samtidigt formodes at få stor tilslutning blandt 
medlemmerne, hvorved sideprisen for de sidste 8-16 sider bliver desto billigere.  Bestyrelsen 
besluttede sig til at tage imod Rødovre Lokalnyts forslag. 
 
Der blev nedsat er redaktionsudvalg bestående af: 
 
Prosper Raaberg, Thomas Anker, Peter Fugl Jensen, Christian Valsted, Rasmus Mellerup og Poul 
Lundberg Andreasen.    
 
Tilbudsbrevet sendes ud til alle foreninger snarest med tegningsfrist den 14. maj.  
 
Redaktionsudvalget tager stilling til, hvordan bladet redigeres. Det gælder både de enkelte 
foreningers bidrag som fællesafsnittene på de 2 * 8 sider. 
 
Alle medlemsforeninger kan når som helst melde synspunkter og forslag ind til redaktionsudvalget.   
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Ad 3. Godkendelse af start på Facebook-side ”Idrætten i Rødovre i relation til FIR 
 
Poul havde bedt Jakob Lind Tolborg om at lave et forslag til en Facebook-side under FIR. 
Arbejdstitlen bliver i starten ”Idræt i Rødovre”. Se foreløbige version på denne link: 
 

(9) FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre | Facebook 
 
Vi går forsigtigt til værks i starten, men bruger den til at skabe en hurtig formidling af ideer og 
forslag, som vi ikke når lige så langt ud med via temaviser, hjemmeside og nyhedsbrev. 
 
Vi efterlyser i tegningsbrevet gode forslag til en fængende illustration for alle idrætsgrene i Rødovre 
som afløser for den midlertidige illustration ”kunstgræsbanen”.  
 
I første omgang tager Poul sammen med Jakob Lind Tolborg ansvaret for at redigering af FIRs FB-
side. Men systemet er bygget sådan op, at alle foreninger eller medlemmer af bestyrelsen kan 
komme med i redigeringsudvalget når som helst.  
 
Poul har bedt ca. 50 af sine relevante FB-venner om at ”synes godt om” om siden. Foreløbigt er der 
33, der synes godt om siden i praksis, heraf 31 af vennerne.  
 
Ad 4. Eventuelt. 
 
Kommende møder aftalt: 
 

 Bestyrelsesmøde pr. video den 25. maj kl. 19-20: Opfølgning 
 Repræsentantskabsmøde den 1. september kl. 17-21, Loen på Rødovregaard 
 Høringsmøde med kommunalpolitikere den 29. september kl. 19-22 i Loen på 

Rødovregaard. 
 
Karin bestiller lokaler til de to sidste møder snarest  
 
Referent: Poul Lundberg Andreasen 
 
     


