Referat af FiR repræsentantskabsmøde d. 16/4 08
Inden repræsentantskabsmødet for alvor gik i gang havde vi uden for dagsordnen inviteret
Borgmester Erik Nielsen til at give en aktuel status på bl.a. de kommende halbyggerier og de
vedtagne idrætspolitikker.
Her kommer en kort sammenfatning af hvad han sagde.
Omkring de kommende 3 halbyggerier sagde han bl.a. at, tegningerne er næsten færdige, der er sat
penge af til projekterne og det er godkendt af Økonomiudvalget. Der er yderligere godkendt/afsat
penge til kunststofbane i Espelunden. Problemet er, at Regeringen har pålagt kommunerne at
overholde deres anlægs budgetter. For hver krone der overskrides skal der betales det dobbelte til
Regeringen. Erik håber dog på dispensation, men har ikke fået svar på dette endnu. Vi regner med
at påbegynde byggerierne i efteråret 2008 med betaling i 2009 på dem måde skulle byggerierne stå
klar til brug i efteråret 2009.
Omkring Bredde og Elite politikkerne Sagde Erik bla., ”jeg ser gerne eliteklasser i Rødovre, der
findes lignende i f.eks. Herning, men det kræver stort benarbejde inden opstart.
Der er lederakademi undervejs – arbejdsgruppe er nedsat.
Der er udpeget personer der skal arbejde med ideer omkring foreningsliv kontra daginstitutioner.
Der afholdes temadag om fremtidens idrætsklubber på Rødovregård 24/5 08 hvor Erik opfordrede
klubberne til at deltage.
Det bliver i fremtidens idrætsforeninger vigtigt, at medlemmerne forstår, at det ikke bare er et sted
de skal komme og dyrke deres idræt, men forstår vigtigheden af, at alle skal deltage i
foreningsarbejdet og at alle må yde deres – selvfølgelig alt efter ressourcer og både ung som
gammel.
Herefter var der åbent for spørgsmål:
Søren Nygård RBC:
Ville gerne høre mere om brugerindflydelse - er der nogen ?
Omkring projektgrupperne i de nye hal byggerier mener han ikke, at alle brugerne har været nok
inddraget.
Hertil svarer Dorthe fra Tennisklubben, at hun bestemt er af en anden opfattelse. Hun mener der
bliver lyttet meget til brugernes ønsker, men måske handler det om repræsentanterne i
projektgrupperne.
Erik svarer, at det er meningen at brugerne SKAL have indflydelse og det er nu også hans opfattelse
at i som brugere er inddraget. Det er jo klubberne der har ekspertisen.
Henrik Dahl, Kidsvolley: Mener det er ærgerligt med hal adskillelserne i den nye tennishal da det
forhindre fleksibilitet, også i forhold til at behovet måske ser anderledes ud om 5-8 år.
Erik svarer, at han ikke er tilhænger af multihaller da det hele tiden har været meningen at
Tennishallen KUN skal være tennishal.

Jan Kongebro , Formand Kultur og fritidsudvalget:
FiR har igangsat ønskerne for år tilbage. Nu får vi 3 haller. De skulle jo gerne frigøre andre haller til
andre formål. Det er bevidst, at ikke alle brugerne er inddraget – så blev vi aldrig færdige i forhold
til projektbeskrivelserne.
Omkring f.eks. vinduer i hallerne så er det helt klart: Hvis de kan ødelægge noget eller er til gene så skal de ikke være der.
Både Søren Nygård RBC og Frank fra B77 Bordtennis mener det er tåbeligt kun at lave
håndboldstreger i håndboldhallen og kun tennisstreger i tennishallen da det mindsker fleksibiliteten
væsentligt.
Erik afsluttede med at sige, at: Vi bygger Ikke haller efter om enkelte klubber går frem eller tilbage
i medlemstal, men for generelt at have plads til flere brugere – og jeg mener og håber at det er en
investering værdigt.
Jeg går ind for ideen om fleksible åbne/lukketider, det må diskuteres videre i brugerbestyrelserne.

Herefter begyndte det ordinære repræsentantskabsmøde som Erik Nielsen blev og overværede, men
han var ”kun med på en lytter” blev ikke inddraget i mødet og der kunne ikke stilles spørgsmål til
ham under repræsentantskabsmødet.
Godkendelse og optælling af repræsentanter:
33 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR´s forretningsudvalg, dvs. i alt 39 stemmeberettigede
personer var mødt frem fordelt på 19 klubber.
Valg af dirigent
Jan Brehm blevvalgt
Formandens beretning:
Bent Hansen uddelte en skriftlig beretning, men knyttede nogle ord til denne, det. Var bl.a,, At
bestyrelsen i de sidste par år har haft nogle gode lange debatter. Der bl.a. er ”mundet ud i”
drøftelser og oplæg til et nyt foreningssekretariat og en ny forretningsorden.
Brugerbestyrelsernes fremtid er meget spændende – der er stor forskel på hvordan de fungere alt
efter hvilket anlæg det er – idet der er stor forskel på antallet af klubber og brugere generelt.
Herefter redegjorde Preben Riel kort for KAI og idrætsklinikkerne.
Omkring KAI sagde han bl.a. at KAI eksisterer stadig til trods for at det ikke hedder amter længere,
men regioner. Der er fortsat mulighed for at deltage i kurser til næsten ingen penge – så benyt jer af
det.
Der er som noget nyt dannet IRH (Idræt Region Hovedstaden) som forhåbentligt bliver et godt nyt
debatforum.
Omkring idrætsklinikkerne er det nu sikkert at de får lov at fortsætte i den nye region. De er
økonomisk med i den nye sygehusplan så der også fremover bliver givet penge hertil.
Efter Prebens indlæg sluttede Bent Hansen af med at sige, at han har valgt at stoppe som formand i
FiR efter ca. 2½ år. ”Det har været sjovt og jeg har lært mange nye ansigter at kende”.

Jeg håber på gode resultater omkring byggerierne af de nye haller og gælder mig over de nye
idrætspolitikker der er vedtaget.
Bent gjorde opmærksom på, at der er lavet en ny prioriteringsliste på anlægs ønsker.
Der arbejdes i øjeblikket på at igangsætte et lederakademi med en form for uddannelse over 9
moduler som strækker sig fra november 2008 – marts 2009. Det koster 800 kr. pr. deltager men hvis
man har deltaget i min. 75% af kurset tilbagebetales beløbet til klubben.
Der afholdes Sjov motionslørdag til september. Det er et samarbejde ml. kommunen,
atletikklubben, ROG, Orient og Sjov Lørdag. Overskuddet for løbet går til Børnecancerfonden.
Beretningen herefter godkendt.
Regnskab
Der er nedgang i udgiften til præmier og gaver idet forvaltningen ved en fejl betalte alle præmier til
ungdomsmesterne med sidste års foreningslederfest.
Da vi har en egenkapital på ca. 41000 kr. har vi valgt at afsætte et beløb på 10.000 kr.. Vi ved endnu
ikke hvad beløbet skal bruges til, men vil meget gerne opfordre jer til at komme med gode ideer.
Det kunne f.eks. være et ungdomsledertræf eller lignende hvor alle unge ledere/trænere kunne få
udvekslet ideer/erfaringer på tværs af hinanden i Rødovre.
Forslag modtages MEGET GERNE til formanden.
Jan kongebro forslog at man evt. kunne give et beløb til de klubber hvor der er sket noget nye og
anderledes.
I slutningen af dette punkt – efter at Jan Quaade havde fremlagt regnskabet ønskede Preben Riel, på
vegne af FiR, Jan tillykke med de 25 års jubilæum som kasserer af FiR – og overrakte lidt god
rødvin.
Indkomne forslag:
Forretningsudvalget har stillet forlag om ændring af vedtægterne – nærmere bestemt ordlyden af §
11, men ønsker at trække forslaget tilbage da vi ud fra fremmødet kan se, at der ikke er fremmødt
nok foreninger til at kunne vedtage en ændring (der mangler 1 klub).
Forslaget blev herefter trukket

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Preben Riel blev valgt uden modkandidater
Bestyrelsesmedlem: Birgitte Nielsen valgt uden modkandidater
Valg af suppleant: Posten er ”tom” idet Preben Riel som næstformand er rykket p som formand og
nuværende suppleant Henrik Dahl dermed bliver Næstformand.
Herefter blev Torsten Daugaard valgt
Valg af 2 revisorer:
Poul Olesen og Jan Brehm genvalgt
Valg af revisorsuppleant:
Janet Kanstrup genvalgt

Evt:
Kristina fra Bokseklubben: Hvor tit bliver der lagt nyhedsbreve på hjemmesiden? Jeg synes det er
længe siden der har været nyheder:
Svar: når der er noget nyt at skrive kommer det på hjemmesiden, men intet fast interval.
Erik Nielsen, Borgmester: Takkede Bent for det gode samarbejde og overrakte lidt rødvin. Samtidig
ønskede han Preben Riel tillykke med valget og understregede, at kommunen var glade for det gode
samarbejde med FiR.
Til slut reklamerede Jan Kongebro, formand for kultur og fritidsudvalget for temadagen d. 24/5 08
hvor fremtidens idrætsklubber debatteres.
Herefter sagde Preben Riel tak til afgående formand Bent Hansen og dirigent Jan Brehm med 3
flasker vin.
Referent
Birgitte Nielsen

