Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009
Godkendelse og optælling af stemmeberettigede
Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er
stemmeberettigede.
Valg af dirigent:
Jan Brehm valgt
Formandens beretning:
Sidste år var borgmesteren her til rep. mødet og håbede at vi snart kunne begynde halbyggeriet. Det
kom jo heldigvis i gang, til trods for Regeringens anlægsstop. FiR har siddet med i byggeudvalgene
og det har været en spændende proces.
Vi har fået løst tingene omkring højden i tennishal.
Stadionhal 2: her forventes indvielse til aug.. Skøjte/tennishal 1 ½ måned senere.
Byggeriet af kunststofbanerne er i gang.
På formandsmøde i januar løftede vi sløret for den fremtidige prioriteringsplan fra FiRs side:
Beachvolleybaner
Kunstløbebaner på Rødovre Stadion
Klublokaler til bl.a. ROG
Værksted/garage til Sportsdykkerklubben
Lys på opvisningsbane i Espelunden
Udvidelse af Islevbadet.
Der er senest modtaget ansøgning om overdækning af rullehockeybanen i Espelunden.
Unglederkursus udsendt til alle klubber. Der er KUN modtaget 2 tilmeldinger. Det er gratis for alle.
Preben spurgte ind til om det ude i foreningerne er blevet behandlet seriøst… Man kunne tro det
modsatte siden I som foreninger ikke har tilmeldt nogen?????
Er det et dårligt tilbud eller hvad?
Rødovre Kommunes lederakademi har der været en stor succes - der kommer nyt hold til november
2009.
Der er/har været sat kr. 10.000 af til tiltag udover det sædvanlige i FiR – I har ikke meldt tilbage –
altså må i være tilfredse, men kontakt os, hvis I har gode ideer.
Idrætssekretariat: Der er sendt oplæg til forvaltningen for 6 måneder siden, vi har endnu intet hørt,
men presser stadig på.
DIF holder årligt møde for Idrætsråd – Allan har lige været med - der var ikke store nye ting, men vi
følger med. KAI holder også kurser og lignende som er billige hvis ikke gratis. Allan har kontakten
dertil Det giver en lille overskudsindtægt til FiR på de kurser vi afholder her i Rødovre.
Idrætsklinikken: Det går stadig fint. Preben Riel er stoppet som rep. i bestyrelsen og Allan er trådt
ind og Henrik er suppleant. De er flyttet til nye lokaler på Glostrup. Husk stadig at bruge
idrætsklinikken. Der er bevilliget penge indtil 2012.
Sjov Lørdag er stadig en stor succes.

Valhøj Skole er udnævnt til idrætsskole for 8-9 klasserne. De store klubber har været inviteret til et
formøde. Der er mange interesserede. Meningen er at det skal starte op efter sommerferien. Der er iv.
5 klubber involveret.
DGI har hjulpet med SFO projekt på Valhøj. Vi har meldt os på banen i forhold til om vi som FiR
kan gøre noget. Endnu ikke hørt noget.
Kommunen holdt konference 24/5 2008 om fremtidens idræt. Her pressede vi som FiR på for
eliteidrætspuljen. Vi afventer stadig. Vi vil gerne skaffe samarbejdspartnere f.eks. Med Rødovre
erhvervsforening, Preben deltager på møde der i morgen for at høre om de er interesseret i et
samarbejde.
Der er kommunalvalg til november så mon ikke kommunalpolitikerne kommer på banen. Vi vil igen
indkalde til ”Valgmøde” omkring idræt/sporten i Rødovre og prøve at få gang i valgkampen.
Årets idrætsleder/udøver. I har alle lige modtaget brev, vi håber på mange indstillinger både fra Jer
og fra andre læsere af RLN. Herefter nominerer vi 3 til hver kategori og herefter afstemning via
avisen. Det er dog stadig FiR i samarbejde med RLN der bestemmer endeligt.
Der er lederfest i Rødovrehallen d. 6/6 2009
Preben sagde tillykke til Rødovre Floorball Klub med Danmarksmesterskabet i weekenden. Herefter
klappede forsamlingen.
Preben takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og især for den nye inspiration som Henrik og
Torsten har bibragt FiR i den seneste periode hvor de har været valgt ind, vi har lært af dem og de af
os.
Tak for ordet og glæder mig til respons på min beretning.
DEBAT:
Ann, Islev Taekwondo Klub vil gerne høre mere om Unglederkurset, hun har ikke set papirerne.
Rød. Floorballklub kender godt til Unglederkurset, men de har ikke nogen i aldersgruppen, men
synes det lyder rigtig godt. Håber ideen videreføres næste år.
Zakarias, Rødovre Taekwondo Klub: Hvordan fungere idrætsklinikken – fortæl lidt om det.
Preben orienterede om Vestegnens Idrætsklinik.
Jytte Falck ROG, kan dagsorden ikke ligges ud på hjemmesiden?
Martin ROG, Idrætsekretaritetet, hvilken karakter har oplægget nu, er der praktisk hjælp eller er det
visioner og fremtid de vil.
Henrik svarer, at vi ikke ved mere, vi har ingen ide om hvilken vej det drejer
Torsten FiR, forklarede om Unglederkurset, det går bl.a. ud på ”overlevelses Kursus” BMX cykler,
overnatte i det fri, at styrke og i det hele taget danne erfaringsgrupper/udviklingsgrupper på tværs af
idrætsgrenene. Der er nu ”åbnet op for” at sende 2 af sted pr. klub.

B77 fodbold: godt initiativ med Unglederkursus, De vil gerne have lederkursus for seniorer.
Jan Q., lederkurserne findes i KAI via FiRs hjemmeside. Og til november starter nyt lederakademi
op.
Karin reklamerede for dette kursus.
Allan fortalte at KAI kurserne har været udbudt i mange sæsoner, der hænger foldere flere steder og
det er gratis. Husk at melde jer.
Beretningen blev herefter godkendt.
Regnskab for 2008 :
Regnskabet fremlagt af Jan Quaade.
Kontorartikler, vi har købt brevpapir og kuverter, derfor større udgift.
Større mødeudgifter da 2 møder fra 2007 først er bogført i 2008.
Kurser = flere KAI kurser afholdt i Rødovre og derfor større indtægt fra KAI i 2008.
IT udstyr = indkøb af bærbar computer til sekretær i FiR.
FiR trailer udlejet lidt mindre.
Underskud ca. 7000 kr. mindre end budgettet.
Kassebeholdning pr. 31/12 2008 kr. 37.138
Regnskab herefter godkendt
Indkomne forslag
Ingen
Fastsættelse af kontingent:
Vi fastholder de 300 kr. i årligt kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand Henrik Dahl genvalgt
Kasserer Jan Quaade genvalgt
Allan Rasmussen genvalgt
Valg af bestyrelsessuppleant:
Torsten L. Daugaard genvalgt
Valg af 2 revisorer
Jan Brehm og Poul Olesen genvalgt
Valg af revisorsuppleant:
Janet Kanstrup Pedersen genvalgt, ud fra fuldmagt hun havde afleveret til formanden med
tilkendegivelse om at hun var villig til genvalg.
EVT:
RH holder i weekenden DM for u 14 spillere.
De forudser trafik kaos pga. manglende P-pladser, har forsøgt at få hjemmeværnsfolk til at komme
og dirigere trafikken. Men uden Held.
Orient har haft samme problem, Jørgen Skriver Rasmussen har forsøgt at hjælp med det problem,
men det kom der ikke noget ud af.

Kristina fra Rødovre Bokseklub – mener man skal henvende sig til brandvæsnet da man kan sige at
der bliver tale om blokerede veje.
Allan Rasmussen oplyste, at Cykelsporten har uddannet trafikofficials som man kan benytte fra DiF.
Henrik mener det er en FiR udfordring – og vil derfor gerne have lov at arbejde videre med dette.
Henrik vil meget gerne høre hvad der foregår i de enkelte foreninger – han vil meget gerne have at
klubberne bruger FiR, vi har det sjovt men brud os det vil vi gerne
Rødovre Floorball Klub
Har bla. drøftet elitepuljen med forvaltningen, vil gerne have, at FIR presser på også mht.
træningsvilkår og tilskuer vilkår. De vil gerne have bedre mulighed for bedre tilskuer pladser og
mener der bør være stævnetimer til bla. deres sport i stadionhallen og også et oplagt emne til
kommunalvalget.
Poul fra RT: Glade for den hal der kommer. De har snart jubilæumsskrift på bedding og heri fremgår
også RT visioner for klubbens ønsker. Der udsendes jubilæumsskrift til alle klubber.
Bjarne fra Rødovre Taekwondo Klub: De bor til leje i Foreningshuset og arbejder for åbenhed i
regnskaberne, bestyrelsen mv. Det har der ikke været mulighed for.
Er det meningen at FiR´s rep. skal arbejde for åbenhed i bestyrelsen?
Preben Riel svarer: God ide, men mangler noget på ledersiden.
FiR´s rep. i bestyrelsen har ikke ønsket at sidde der og har derfor udpeget FiRs rep, som Kristina fra
Bokseklubben.
Vi diskutere de punkter der er kommet til os på det seneste og vi er klar over de problemer der i
øjeblikket foregår der og drøfter det på vores kommende møde på tirsdag. Vi vil så henvende os til
både til Jer og til Kristina og vil gerne have lov til at vende tilbage herefter.
Martin ROG, glade for at vi gerne vil have input i hvad vi går og laver. Hvordan giver vi de indput,
bør vi lave overordnede målsætninger.
Jan Q. svarer at næste medlemsmøde/formandsmøde kunne f.eks. være med emne: hvad er FiR´s
fremtidige visioner.
Henrik foreslår at man kan supplerer med en ”blok” hvor man kan hente info – hvor man kan skrive
om hjælp. Husk at skrive til os eller orientere os, vi kan ikke tage emnerne op hvis vi ikke kender til
problemstillingerne. Brug vores mail.
Poul RT: Hvis der findes en enkelt succeshistorie i hver forening, så del dem med hinanden. Send
dem ind på FiR´s hjemmeside.
Henrik: Er der nogle foreninger her der bruger foreningspakken. NEJ:
Karin: Efter leder akademiet har vi brugt vores succeshistorier og eller problemer og har fået et
kæmpe netværk ud af dette til at drøfte og løse udfordringerne.
Rødovre Taekwondo Klub: er gået væk fra foreningspakken. Vi er gået over til ig- foreningssystem.
Det er et gratisprogram og der er en ”blok” hvor man kan hjælpe hinanden.
Jan Q = Vi bruger ”Prominent data” i Odense, man køber det en gang for alle.
ROG = goas.dk
DiF og KAI kører også kassererkursus ganske gratis.
RAC opstarts begynderløbehold, det er utroligt positivt. Der var fremmøde 80 personer +40 år. Der
satses på at løbe Eremitage løbet til efteråret.
RT: mener at FiR skal til at lave reklame for de gode succeshistorier.

Peter RLN: Vi skriver rigtig meget om sport, tag fat i vores sportsmedarbejder, han skriver næsten
med garanti om det. Vi vil rigtig gerne skrive om det, Lokalavisen er der så det behøver FiR ikke
reklamere om.
Ann, Islev Taekwondo Klub, glade for avisens interesse.
Rødovre Taekwondo Klub oplever, at ikke alle artikler bringes.
Preben takkede til slut for et god og konstruktivt møde med nye debatter og takkede dirigenten for
dagens arbejde.
Tak for i aften og tak for god ro og orden
Referent
Birgitte Nielsen

