Referat af Ordinært repræsentantskabsmøde i FiR d. 20/4 2006
Godkendelse og optælling af repræsentanter:
Bent Hansen indledte mødte med at byde velkommen og herefter blev der foretaget godkendelse/optælling af de fremmødte antal personer og foreninger.
Der var ialt fremmødt 33 personer fordelt på 20 klubber.
Heraf var 1 person uden stemmeret da foreningen ikke have betalt kontingent.
Endvidere var der så FiR´s bestyrelse fremmødt med 5 personer hvilket i alt gav 37 stemmeberettigede personer (hvis det skulle komme til valg senere på aftnen).
Valg af dirigent:
Jan Brehm blev foreslået og valgt
Herefter var der en kort præsentation af samtlige deltagere
Formandens beretning:
Denne var kopieret og uddelt til læsning blandt deltagerne. Bent læste den ikke ordret op, men knyttede et par kommentarer til den i stedet for. Bl.a. nævnte han følgende:
- At han selv (Bent) jo kom ind som formand for FiR på en lidt trist bekostning, nemlig da
Palle desværre afgik ved døden i en alt for tidlig alder.
- Fortalte, at der d. 4/4 06 har været møde i kultur- og fritidsudvalget hvor det blev vedtaget,
at brugerrådene skal ha´ en betydelig kompetence fremover. F. eks. Bliver det fremover en
”bruger” der har formandsposten og ikke idrætsinspektøren og at der også kommer en økonomisk ramme rådet kan råde over.
- Breddeidrætspolitikken tages nu op og der skal nedsættes en arbejdsgruppe med bl.a. nogle
foreninger og FiR repræsenteret.
- FiR-nyt og FiR håndbogen vil fremover ligge på nettet og kun der. Vi har i sidste papirudgave der er udsendt nævnt noget om kurser for foreninger der ønsker at lave tiltag for
idrætssvage personer. Hvis nogen er interesseret hører vi gerne fra Jer og håber på en debat
herom i aften.
- Visionært har vi indkaldt jer til formandsmøde d. 22/5 06 med et punkt på dagsordnen:
Hvordan kan FiR være behjælpelig med at understøtte klubberne bedst muligt?
- Omkring udligningsordningen er det gået bedre for Rødovre end forventet idet vi har fået tilført ca. 6 mill. Kr. i stedet for at skulle af med ca. 40 mill. Kr.
Omkring Vestkommunernes idrætsklinik supplerede Preben formandens beretning:
Vedtægterne er i lighed med de sidste mange års beretning stadig ikke vedtaget her. Man venter på
ændringerne der skal ske ifm. Kommunerne kontra amterne pr. 1/1 2007.
Vest kommunernes idrætsklinik har en hjemmeside der nu er ”oppe og køre”.
Overordnet kan man sige, at fysioterapeuterne har fået forbedret mulighederne for behandling. Der
er kommet nyt EDB med mulighed for selv at finde genoptræningsprogrammer.
Der er flest skader hvad angår knæ, ankler og led i benene.
Herefter var der følgende spørgsmål/kommentarer til formandens beretning:
Jytte Falck ROG: Er meget interesseret i ”kom i gang kurserne”, har tidligere talt varmt for dette
kursus.

Bent Hansen RSIK: Spørger hvordan idrætsklinikken fungere, skal brugerne betale? og er der lang
ventetid ?
Preben Riel svarerede: Det er gratis for borgeren, hver kommune betaler et fast beløb pr. indbygger
til driften. Ventetiden er ca. 14 dage, nogle gange lidt mere eller lidt mindre.
Hertil svarede Søren Nygård RBC, har han oplevede at der oftest var kortere ventetid.
Sussi Hyrup ROG: Jeg vil bestemt ikke anbefale idrætsklinikken, mener at de bør revurdere deres
behandlingsmåder og der bør indføres en form for skades opfølgning.
Preben sluttede debatten om idrætsklinikken af med at sige, at det var sjældent, han hørte noget negativt om den, men at han selvfølgelig ville lade de gode råd gå videre.
Frode Nykjær Orient: Synes det er synd hvis FiR håndbogen fremover kun findes via FiR´s hjemmeside. Han har stor glæde af den når der ringer folk og spørger til hvor man kan dyrke de enkelte
idrætter.
Janet Kanstrup B77: Mener derimod at håndbogen kan undværes, men at FIR Nyt vil være ærgerligt at afskaffe i papirform. Dette begrunder hun med, at man lige endnu engang bliver husket på
FiR og dets arbejde når man får et nyhedsbrev. Mener i øvrigt, at hvis FiR skal markere sig bør det
også være pr. brev post og ikke ”bare” via hjemmesiden. Hun håber vi vil revurdere vores beslutning.
Jan Quaade oplyste, at der er en ny FiR hjemmeside under opsejling. Den skulle blive bedre og
mere overskuelig samt med hyppigere opdateringer.
Herefter stemte alle for formandens beretning.
Regnskab:
Regnskabet er udsendt med indkaldelsen til i dag og Jan Q. knyttede et par kommentarer til enkelte
poster i det. Bl.a. at vores underskud kun har været ca. 2000 kr. mod forventet 5000 kr.. Det må siges at være positivt.
Udgiften til kontorartikler har været på 4500 kr. mod tidligere 0 kr.. Dette skyldes at der er indkøbt
nyt brevpapir, men der skulle så også være nok til de næste 10 år.
Kurserne har været 3 doblet og vi tjener lidt på dem hver gang vi afholder dem i samarbejde med
KAI.
Som det fremgår, har vi indsendt et beløb til Støt Asien efter tsunamien. Nogle klubber havde fulgt
vores opfordring og indbetalt penge til os, dem fordoblede FiR så der i alt blev indbetalt 4500 kr. til
Røde Kors.
Kontingentet i 2005 er mindre, det skyldes, at flere klubber pr. 31/12 05 var i restance, nogle for flere år. De vil blive rykket endnu en gang og ellers ekskluderet.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Indkomne forslag:
Ingen modtaget
Fastsættelse af kontingent:
Fortsat 300 kr. årligt
Valg af bestyrelsesmedlem:
Birgitte Nielsen var på valg og genopstillede. Som modkandidat opstillede også Søren Nygård
RBC. Herefter blev der fra begge holdt en kort ”valgtale” (da flere foreninger ønskede dette) og

herefter blev der uddelt stemmesedler. ( Der var forinden udpeget et stemmeudvalg som bestod af
dirigenten, Søs fra Bokseklubben og 1 person fra Rødovre Karate skole, jeg har desværre glemt
hendes navn).
Da alle 37 stemmeberettigede havde afgivet deres stemme optalte stemmeudvalget følgende stemmer:
Birgitte Nielsen 28 stemmer
Søren Nygård
7 stemmer
Blanke
2 stemmer
Birgitte Nielsen var herefter valgt for en ny 2 årig periode.
Valg af bestyrelsessuppleant:
Allan Rasmussen villig til genvalg. Blev genvalgt uden modkandidater.
Valg af 2 revisorer:
Poul Olesen og Jan Brehm blev begge genvalgt uden modkandidater.
Valg af revisorsuppleant:
Janet Kanstrup blev genvalgt uden modkandidater.
Ole Bentzen RBC spurgte om der blev sat gule hjertemaskiner op i hallerne. De skulle være nyttige
hvis uheldet er ude og skulle kunne betjenes af alle.
Det ved FiR intet om, men vi vil gerne undersøge det nærmere.
I den forbindelse reklamerede Allan lidt for 1. hjælps kurserne som man kan tage via KAI.
Karin RS spurgte om der er noget nyt om de 3 halbyggerier. Bent Hansen og Jan Q. svarede, at vi
intet ved, men at vi stadig regner med at alle 3 bygges ”i et hug”.
Peben Riel oplyste om, at DGI har indbudt til møde i Hvidovre med temaet: Hvordan går det med
foreningslivet i din kommune – hænger politik og hverdag sammen?
Mødet var oprindelig sat til 20/4 06, men er flyttet til 8/5 2006. Han opfordrede alle til at møde op
også som en form for inspiration til klubberne og måske som oplæg til vores formandsmøde d. 22/5
06.
Jytte Falck ROG opfordrede FiR til at være opmærksom på at der skal oprettes sundhedscentre i
byen og til at FiR ”passer på” at det ikke går ud over halbyggeriet.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og Bent takkede dirigenten for sit arbejde og mindede lige om foreningslederfesten 10/6 2006.
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