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Kære FIR,
Tusind tak for en rigtig god og konstruktiv dialog til jeres repræsentantskabsmøde onsdag den 27.
april 2022 på Rødovregård.
Jeg er meget glad for, at I valgte at invitere mig til en drøftelse af fremtidens muligheder og udfordringer for idrætslivet i Rødovre, som jo er en rigtig vigtig del af vores borgeres hverdag og for
Rødovre som lokalsamfund. Jeg er utrolig glad for, at I rækker ud til dialog og samarbejde, og jeg håber, at I føler, at det går begge veje.
På mødet fik jeg indtryk af, at vi er på rette vej, og at vi sammen kan gøre en forskel for at få flere
til at blive aktive og blive en del af foreningslivet. Jeg er i hvert fald fast besluttet på, at vi i fællesskab
løfter niveauet på idrætsområdet, og at vi lever op til målene i idrætspolitikken - både hvad angår et
styrket foreningsliv, nye og forbedrede idrætsfaciliteter samt initiativer, der kan få flere sårbare målgrupper ind i idrættens fællesskaber.
På mødet blev der rejst mange gode spørgsmål og drøftet mange facetter af bl.a. anlægsinvesteringer, haltidsfordeling, bookingsystem og de generelle rammer for idrætslivet i Rødovre. Jeg håber, at
jeg kunne være behjælpelig med at besvare nogle af de spørgsmål, som blev rejst på mødet. Ellers er
I selvfølgelig altid velkomne til at vende tilbage, hvis I har yderligere spørgsmål.
Jeg lovede at melde tilbage på en række af de input, som blev frembragt på mødet, herunder fx vores bookingsystem og lettere adgang til hallerne. Jeg kan fortælle, at forvaltningen er i fuld gang med
at kigge nærmere på disse problemstillinger, og at I vil blive inddraget løbende undervejs. Nogle af
tingene kan løses hurtigere end andet, men min ambition er at imødekomme jeres ønsker så hurtigt
som muligt.
Afslutningsvis vil jeg endnu engang gerne sige mange tak for invitationen til jeres repræsentantskabsmøde. Jeg håber, at vi fremover vil få mange gode drøftelser om idrætslivet i Rødovre.
Med venlig hilsen

Britt Jensen
Borgmester
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