Referat af ordinært repræsentantskabsmøde d. 18/4 2007 i Rødovrehallen

Inden det egentlige repræsentantskabsmøde begyndte var Borgmester Erik Nielsen inviteret. Han
gav en orientering om status på bl.a. kommunens økonomiske situation, bredde/elite
idrætspolitikkerne og de nye brugerbestyrelser.
Han sagde bl.a.: ”At alle vores idrætsanlæg skal have en brugerbestyrelse med en optimal
indflydelse af de aktives repræsentanter. Selvom det er i modstrid med idrættens ønsker så skal der
altså spares penge. Den økonomiske situation for næste år kendes først i løbet af et par måneder, så
det er for tidligt at melde ud om der bygges flere haller nu eller ej, men det er mit store ønske, og
jeg tror på ideen”.
Borgmesteren understregede også, at der bliver tale om træningshaller, ikke opvisningshaller og
ikke nogens eftermæle!
Herefter var der spørgsmål og der blev bl.a. spurgt til hvad der sker med eliteidrætspolitikken – hvis
Rødovre skal i dialog med erhvervslivet – hvem skal så tage den første kontakt?
Hertil svarede Borgmesteren, at han selv regner med, at tage initiativ til en sådan dialog når der
foreligger en samlet idrætspolitik der er godkendt. Erik har tidligere talt med erhvervsrådet herom
og vil drøfte det nærmere med FiR også. Han vil gerne oprette en talent-og udviklingspulje og gerne
med erhvervsfolk siddende i bestyrelsen.
Herefter blev Borgmesteren takket for sit oplæg og der blev gjort opmærksom på, at han blev under
selve repræsentantskabsmødet, men at han hverken havde tale eller stemmeret her og at der ikke
under selve repræsentantskabsmødet kunne stilles spørgsmål til ham.
Godkendelse og optælling af repræsentanter:
Der var fremmødt 34 stemmeberettigede personer samt FiR´s bestyrelse på 6 dvs. i alt 40
stemmeberettigede fordelt på 19 klubber. Herudover var der fremmødt 2 personer fra en klub der
pga. kontingentrestance ikke var stemmeberettiget.
Valg af dirigent:
Jan Brehm blev valgt
Formandens beretning:
Bent uddelte på mødet en skriftlig beretning om året der var gået og supplerede dette med en
mundtlig beretning hvori han bl.a. Fortalte, at vi i FiR forventer os meget af de nye
brugerbestyrelser, vi har afholdt nogle ”erfa-møder” på tværs af brugerbestyrelserne som vi har
været tovholder i og gør det gerne igen.
Han orienterede også om at der var foreningslederfest 9/6 07 og at ”Moster” har haft 30 års
jubilæum som formand i Yawara – godt gået (eller man skulle måske sige kastet….).

Omkring KAI og idrætsklinikkerne orienterede Preben Riel om, at kurserne der afholdes via Kai i
hvert fald er sikret de næste 4 år via et møde der har været afholdt med kulturminister Brian
Mikkelsen.
Idrætsklinikkerne eksisterer iv. Kun året ud da der herefter ikke er afsat penge. Det skal de nye
regioner så tage stilling til om de vil støtte fremover. Der laves pt. Lobbyarbejde blandt regionens
politikere for at sikre idrætsklinikkernes fremtid.
Herefter talte Bent om FiR´s fremtid. Han sagde bl.a.:
Det har været et lærerigt år, mit første som formand – Vi tænker også politisk her i FiR, men der
bør være mere plads til utraditionelle ideer og tanker. Vi skal være mere i offensiven og vi bør gøre
os tanker om, om idrætslivet skal overtage kommunale forpligtelser på sigt.
Der bør være mere erfaringsudveksling klubberne imellem, hvad kan vi gøre bedre i klubberne og
hvad kan vi lære af hinanden. Borgmesteren sagde før i sit oplæg, at han gerne vil udfordres af
klubberne, benyt jer af det. Kom med ideer og forslag. Dog skal vi også acceptere at det ikke er alt
der lader sig gøre lige med det samme.
Herefter var der spørgsmål fra forsamlingen.
Janet fra B77 spurgte om man ikke kunne ”sparke” til forvaltningen med hensyn til at få udbetalt
tilskud fra Rødovreordningens leder/instruktørudd. Samt enkeltstående arrangementer. De mangler
pengene. Jan Quaade vil tage sig af det.
Herefter blev beretningen godkendt.
Regnskab
Jan forklarede regnskabet, bl.a. At der ikke mere er udgifter til FiR nyt samt håndbogen da disse er
erstattet af vores hjemmeside www.FIR.dk.
Vi har også i det forgangne år haft en lidt større indtægt, men det skyldes at flere af de klubber der
var i restancer har indbetalt i 2006.
Jørgen fra Islev boldklub spurgte til hvorfor de budgetterede udgifter til FiR lokalet ikke er brugt.
Jan svarede, at der ikke har været behov for dette.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.
Fastsættelse af kontingent:
Uændret 300 kr. årl. Blev vedtaget.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var:
Næstformand Preben Riel. Preben blev genvalgt
Kasserer Jan Quaade. Jan blev genvalgt
Ekstern sekretær Poul Cymborski. Poul ønskede ikke genvalg. Allan Rasmussen (tidligere
suppleant) blev valgt i stedet for.

Valg af suppleant:
Henrik Dahl fra RæSerKids blev valgt.
Valg af 2 revisorer:
Poul Olesen og Jan Brehm blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant:
Janet Kanstrup blev genvalgt.
Evt.:
Bent takkede Poul Cymborski for sit mangeårige arbejde i FiR og han (altså Poul) modtog
forsamlings stående bifald og 2 flasker vin som tak.
Referent
Birgitte Nielsen

