Referat af FiR repræsentantskabsmøde d. 17/4 2013
Optælling og præsentation af samtlige deltagere:
Der var fremmødt 31 stemmeberettigede og 6 fra FiR´s bestyrelse. Dvs. ved evt. afstemning var der 37
stemmeberettigede.
Herefter tog vi en runde omkring bordet hvor alle præsenterede sig.
Valg af dirigent:
Preben Riel blev valgt uden modkandidater
Formandens beretning:
Poul startede sin beretning med at byde særligt velkommen til Borgmester Erik Nielsen.
Herefter fortalte han, at FiR i løbet af året har koncentreret sig om 3 ting:
At få brugerbestyrelserne til at arbejde ud fra bedre rammer. (Der har netop været afholdt konference
herom med deltagere fra alle brugerbestyrelserne).
Vi har medvirket til ændringer af/i Foreningslederfesten.
Har været repræsenteret i forskellige udvalg (IHR (Idræt region hovedstaden), FOU
(Folkeoplysningsudvalget) og været med til at udarbejde en prioriteringsliste indenfor anlægsønsker blandt
jer brugere/foreninger.
Poul bemærkede, at Rødovre kommune ikke er i krise, de (vi) opretholder den høje standard og det er FiR
glade for.
Mange foreninger har haft jubilæum i år og formanden gav udtryk for, at det var spændende at komme
rundt og møde alle foreningerne og finde ud af hvordan foreningslivet i netop Jeres forening fungere. Ingen
tvivl om at der er liv i fores foreningsliv her i Rødovre.
Poul gjorde opmærksom på, at vi i FiR har mødt den nye Kulturchef Henning Elmelund – velkommen til
Rødovre.
Vedr. prioriteringslisten (anlægsønskerne) fortalte formanden at der var kommet 8 forslag til ønsker fra
forskellige klubber. Vi har ikke prioriteret listen, det er op til ”dem der skal finde pengene”.
Formanden afrundede beretningen med at sige, at det ikke er nok med tilskud til drift eller nye anlæg for at
videreudvikle idrætten. Det er vigtigt at opdatere og forny i tide. Det bør være dagsordnen.
Til slut takkede formanden forvaltningen, politikerne, lokalavisen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i FiR
for et godt medspil i det forgangne år.
Borgmesteren supplerede formandens tale med at takke for indbydelsen og da det var midt i
skolelockouten hvor KL var en kraftig medspiller med Erik som formand sagde han; ” og ja, jeg har tid, det
her er kernen af Rødovre” så tak fordi jeg måtte komme.
Tak fordi FiR altid forstår at holde os ”til ilden”.
Borgmesteren sagde også ”der er sket få reguleringer af tilskuddene og det høje tilskud er fastholdt fordi I i
klubberne gør et kæmpe arbejde”.
Videre fortalte Borgmesteren, at der er lavet en profileringsstrategi for Rødovre og det interessante er, at
idrætsfaciliteter ikke er så højt prioriteret som først antaget (7. plads). Til gengæld er folkeskolen højt på
listen med institutionerne følgende lige efter.
Dog er det vigtigt, at idrætten og de sociale foreninger har en stor værdi, det er det der er med til at give
godt omdømme og det er det der holder os sammen.

Omkring jubilæerne som Formanden berettede om, siger Borgmesteren, at det er stærkt, at vi har så store
og gode ”gamle” foreninger. Han fortsatte med at fortælle, at der er fokus på bygningsvedligeholdelse.
Caretakeren skal revurderes så den fremover går til vedligeholdelse og ikke til store skader som f.eks.
skimmelsvamp mv.
Borgmesteren gjorde opmærksom på, at han har set de 8 anlægsønsker - og at han også godt så dem sidste
år – men at han i år håber at kunne prisfastsætte dem og herefter prioritere dem. Der er ønsker som
klublokaler, overdækning af rullehockey bane og ønske om en løbebane. Prisen tror Borgmesteren
umiddelbart ligger på 30-35 mio kr. samlet, så det skal prioriteres ind i de enkelte år.
Han ser gerne en konference hvor vi drøfter hvad vi vil prioritere, herefter skal kommunalbestyrelsen nok
”ta skraldet”.
Der er påtænkt en udbygning på sundhedssiden (Sundhedscentret) og det tager han gerne en drøftelse med
FiR om.
Herefter var der mulighed for spørgsmål til formandens beretning samt Borgmesteren:
Michael Eriksen, RH:
Brugerbestyrelserne vil gerne tages med på råd f.eks. omkring udskiftning af taget i Stadionhallen som
starter i uge 30 og varer til efterårsferien. Kunne være planlagt bedre hvis det havde været med start i
sommerferien.
Borgmester Erik Nielsen svarer: Hvis det giver for store problemer så bør det måske udsættes til næste år,
hvis Brugerbestyrelsen er enig herom, så vil han gerne have en mail.
Karin Finner, RS-volley: Mener at det påvirker andre brugere i f.eks. Rødovrehallen rigtig meget, at
Stadionhallen skal have skiftet tag, så de vil gerne en anden gang indbydes til forhandlinger om hvordan man
kan flytte træningstider til gavn for alle.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
Regnskab:
Regnskabet er udsendt til alle foreninger og Jan Quaade redegjorde kort for de største ”udsving” i forhold
til budgettet og/eller i forhold til sidste år.
Bl.a., at der har været flere udgifter til gaver i år pga. flere klubber har haft jubilæum og der er givet bla.
afskedsgave til nu tidligere Kulturchef Peter Rysz ifm. hans afsked.
Der er flere foreninger der bruger FiR traileren derfor er indtægten steget.
Vores WEB hotel er flyttet til et billigere.
Regnskabet og budgettet blev herefter godkendt uden bemærkninger.
Indkomne forslag:
Ingen
Kontingent :
Forsat 300 kr. årl. vedtaget.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand Torsten L. Daugaard, genvalgt
Kasserer Jan Quaade, genvalgt
Bestyrelsesmedlem Torben Z. Marstrup, valgt

Valg af bestyrelses suppleant:
Karin Finner (RS Volley) valgt uden modkandidater
Valg af 2 revisorer:
Poul Olesen og Jan Brehm, genvalgt
Valg af revisor suppleant
Preben Riel, genvalgt
Evt.:
Her takkede formanden Allan Rasmussen for godt samarbejde i alle de år han har siddet i FiR´s bestyrelse –
det er efterhånden blevet til mange år (siden 1991).
Allan har valgt at stoppe for at lade yngre kræfter komme til. Allan gjorde opmærksom på at han har været
glad for at være med i FiR og at det har været et spændende arbejde og at han ikke forlader FiR som
utilfreds, men som tilfreds med alle de ting vi har gjort for idrætten gennem tiderne.
Til slut takkede Poul, Preben Riel for veludført dirigent arbejde med en æblemost og en lidt større flaske.
Referent
Birgitte Nielsen

