Referat af FiR Repræsentantskabsmøde d. 25/4 2018.
1. Godkendelse og optælling af stemmeberettigede:
Stemmeberettigede fra foreningerne 22 personer (fordelt på 14 foreninger)
+ 5 fra Firs bestyrelse
5
I alt stemmeberettigede personer 27
2. Valg af dirigent:
Preben Riel blev foreslået og valgt
3. Formandens beretning:
Poul fremlagde beretning for året der var gået, hvad havde vi så arbejdet på. Beretningen vedhæftet.
Kopi af formandens beretning blev uddelt til deltagerne, der måtte ønske det.
Herefter var der følgende kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen:
Jens fra Skytteforeningen: I beretningen sagde Poul, at der ikke var midler til nye anlæg da der skal
bygges skoler og børnehaver til det voksende befolkningstal.
Poul: Der er indkommet flere ønsker til Kommunalbestyrelsen som ikke kan indfries. De 15 ønsker på
listen vil løbe op i ca. 50-75 mio.
Jan Q: I kommunens budget er overdækning af rullehockeybanen på i 2019.
Thomas RH: Fint at følge md i befolknings tilvæksten, men der burde være nogle alarmklokker der burde
ringe. ”HVAD GØR VI.”?? Vi bør stå sammen om en fælles løsning i fremtiden om alle de nye borgere der
kommer til kommunen. Fælles om ex. styrkelokale, så det ikke bliver ringere for Idrætten i Rødovre
Kommune.
Rie Pentanqe: Kunne man bygge nogle multihaller ved Irmatårnet, evt. kunne 2-4 foreninger gå sammen,
men hvordan får man det projekteret/vinklet, flere foreninger sammen så står vi bedre.
Jens Skytteforeningen: Er der noget nyt om Vestbadet. ? Renovering, vi er jo i kælderen.
Preben: Fitness og varmt vands bassin er åbnet tidligere i år, men resten forventes først åbnet 2019, der
foregår forhandlinger pt.
Thomas RH.: Ansøgninger til ønskelisten med projektbeskrivelser TAGER meget lang tid, og det er
demotiverende, ”jeg vil hellere bruge min tid på idrætten”. Her burde FIR tage et initiativ. Spørgsmål om
belægning på anlæggene rundt omkring.
Thomas ROG: Er på linie med RH, stort ønske om samtænkning. Publikumsfaciliteter i RK er ikke
optimale, der er ikke indtjeningsmuligheder, som der ex. er i Roskildehallen, hvor der er plads til 4-5000
tilskuere. Gode input fra RH, måske kan der blive behov for proff- hjælp.
Islev Taekwondo klub: Overrasket over så mange klubber der er i FIR, Nogle af de små klubber måske
kvalt, så et samarbejde på tværs kan løse dette.
Jan Q: Hvorfor kommer ideerne først frem her ved mødet, hvorfor er I ikke kommet før. ?
Jens Skytteforeningen: Forslag til ønskelisten. Påfør kontaktpersoner på de enkelte ønsker. Ligeledes
ønskes projektbeskrivelserne frem i lyset, så alle har mulighed for at se det.
Thomas RH: FIR skal være en organisation, der gør det nemmere at udøve/udføre sin idræt. Alle forslag
skal ligge klar til selve rep- mødet. Projekter der batter.

Ivan fra Avarta: Godt hvis idrætten kan blive enige og stå sammen om ønsker. Det er bedre at drøfte
nyanskaffelser end at blive ved at reparere, men der skal tænkes anderledes, vi skal ikke holde fast i
lappeløsninger. Det er ikke optimalt når brugerbestyrelserne ikke intern kan blive enige. Hvilken rolle skal
FIR spille.? FIR skal være mere udfarende
Poul:
Glad for jeres tilbagemeldinger her. Der er mange ting at tage fat på. Ønskelisten afleveres 2 mdr. tidligere,
bedre kommunikation, så det ikke er ENVEJS, oversigt over ønskelisten påført kontaktpersoner, projekter
der ligner ”hinanden”, her har FIR en opgave, skabelon med standardoplysninger- stikord, invitation til
møde om nye tiltag. Tak for debatten her.
Tak til Cristina Duelund, som træder ud af FIR.
Beretningen enstemmigt vedtaget.
4. Regnskab:
Jan Q. fremlagde regnskab for 2017 og fremhævede enkelte poster. Overskud 5226,- kr. mod budgetteret
underskud på 1900,- kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag:
Ingen
6. Kontingent:
Fortsat uændret
Kontingent: 300 kr. pr. år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Poul Lundberg Valgt med klapsalve.
Bestyrelsesmedlem: Birgitte Nielsen valgt med fremsendt fuldmagt.
8. Valg af bestyrelsessuppleant:
Bestyrelsessuppleant: Lone Henriksen RFC valgt med fremsendt fuldmagt.
9. Valg af 2 revisorer:
Preben Riel og Jan Brehm blev genvalgt.
10. Valg af revisor suppleant:
Ivan Holm fra Avarta genvalgt
Evt:
Rie Pentanqe:
Hvor går man hen med de små ønsker.? Svaret var til brugerbestyrelsen eller for deres område ”de grønne
områder”. Man kan altid henvende sig til JSR, og få hjælp.
Ivan Avarta:
Slog et slag for de gratis kurser, som IRH UDBYDER. Frivillige kurser, ex. det i Skævinge.
Konflikthåndtering i Rødovrehallen.
Herefter sluttede Repræsentantskabsmødet kl. 20.10.

Poul takkede dirigenten for god ro og orden og et veldrevet møde og opfordrede til allersidst forsamlingen
til at komme med ønsker/ideer til bestyrelsen hvis de har nogen. Vi er der for det samme. 
Herefter kom ”stafet for livet” i Rødovre på mødet. ALLE foreninger i FIR har modtaget denne invitation,
men her fik vi lige en appetit vækker. ALT OVERSKUD går til Kræftens bekæmpelse.
Nærværende referat er gengivet ud fra en objektiv vinkel.
Referent.
Karin Finner Madsen

