Referat af FiR repræsentantsskabsmøde den 26. april 2012
Godkendelse og optælling af repræsentanter:
Der fremmødte 20 stemmeberettigede medlemmer fordelt på 12 foreninger og 6 fra FiR´s
bestyrelse, dvs. i alt 26 stemmeberettigede.
Valg af dirigent, herunder præsentation af samtlige medlemmer
Preben Riel blev valgt.
Konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og derfor beslutningsdygtig.
Formandens beretning:
Poul redegjorde for det forgangne års aktiviteter.
Vi har arbejdet en del med brugerbestyrelsernes funktionalitet.
Vi har også lavet ny prioriteringsliste til Kommunalbestyrelsen over hvad FiR´s medlemmer kunne
ønske sig.
Medvirker til at udpege årets idrætsleder/udøver. Husk, at årets lederfest er flyttet til
1.september.
Vi er med i Vestkommunernes idrætsklinik.
Flere fra FiR er en del af FOU - Folkeoplysningsudvalget.
Vi er en del af en arbejdsgruppe, som skal formulere en ny kultur og fritidspolitik i Rødovre
Kommune. Det afsluttende møde afholdes den 8. maj 2012.
Fungerer brugerbestyrelserne som ønsket??? Vi har ment nej og har derfor haft debat med
forvaltningen. Brugerbestyrelserne har ikke de beføjelser, som der egentlig er lagt op til i loven, vi
afventer nye tiltag i løbet af efteråret.
Anlægslisten:
Sidste gang vi lavede en prioriteringsliste, var det 3 haller, der var den største post.
Til den nye har vi fået 8 relevante anlægsønsker. Der er kommet andre ønsker, men flere af disse
hører under brugerbestyrelserne eller forvaltningerne og er derfor ikke nogen, der skal på
anlægslisten som prioritering.
Ønskelisten er afleveret til Borgmesteren ved et møde for ca. 2 måneder siden. Vi har indtryk af at
den vil blive behandlet seriøst. Forvaltningen regner nu på, hvad de enkelte ønsker vil koste og
herefter vil forvaltningen vende tilbage til os.
Care-taker systemet – systemet bestemmer hvad/hvor der er størst behov og at alle steder
vedligeholdes efter en plan lavet af Teknisk Forvaltning. Men desværre virker det ikke efter
hensigten. Der er faktisk kun råd til akutte opgaver og ikke til almindelig vedligeholdelse.
Vi vil prøve at arbejde lidt videre med dette og forsøger at få overført flere penge til dette område,
da det jo ikke kan gå i længden, for så forfalder alt jo på sigt.
Vi har haft en god dialog med forvaltningerne. Vi har ikke fået alle ønsker opfyldt, men vi bliver
lyttet til og håber at det går fremad. Nogle af tingene har pga. den økonomiske situation ikke
kunne opfyldes, men det er helt sikkert, at vi har givet udtryk for vores ønsker, så de ligger klar
hvis der skulle komme penge til projekterne.

Vi har skrevet til Kulturministeriet omkring hjælp til landsholdsspillere, der er aktive i en klub i
Rødovre. Det er dyrt for Rødovre via FOU at give tilskud til dette. De burde få fra deres
hovedforbund eller evt. fra tips og lotto-midlerne. De mente, det VAR dækket af hovedforbundene
eller DiF.
Vi har herefter skrevet til DiF om problemstillingen med kopi af brev fra Kulturministeren, DiF
mener så, at det ikke er noget de bør dække mere end de gør nu.
Takker til slut resten af bestyrelsen for godt samarbejde.
Spørgsmål til formandens beretning:
Hardy, Avarta:
Er der udarbejdet vedligeholdelsesplan for de nuværende anlæg?
Poul, Birgitte og Jan svarer:
Der er penge i care-takeren, men det er desværre sådan, at der opstår akutte ting. Da kommunen
ikke må overskride budgetterne for staten, så er det problemerne opstår, idet kommunen får en
”regning” på det dobbelte fra Staten, hvis budgettet overskrides.
Ligeledes er det sådan, at vi i Rødovre de seneste år desværre har været ”ramt af” skimmelsvamp
og andre meget akutte renoveringer, der har fået 1. prioritet
Michael, RH
Der er Ingen årlig gennemgang af hallens faciliteter med Brugerbestyrelserne!
Rene Rosfeldt, Rød. Atletikklub:
Mener at der bør være bedre vedligeholdelse og måske forebyggende vedligeholdelse og ikke
først, når skaden er sket. Vi bør være mere opmærksomme her.
Jan Q. :
Hardy du bør tage tingene op i brugerbestyrelsen, det må være oplagt, at de tager sig af dette.
Hardy, Avarta:
Brugerbestyrelserne løber panden mod en mur, der er ikke penge nok til dette i
brugerbestyrelserne. Mener i øvrigt, at Jørgen Skriver gør hvad han kan, men at der ikke kommer
svar fra de øvrige forvaltninger (teknisk forvaltning) så han håber at der snart sker noget mere i
forhold til vedligeholdelsen og vil være meget glad, hvis FiR kan gå ind i sagen.
Torsten: Sagen omkring brugerbestyrelserne er taget op, og FiR har rettet henvendelse til
Borgmesteren omkring det, at brugerbestyrelserne ikke fungerer optimalt og at vi har lagt op til
nye retningslinier omkring dette.
Jørgen, Islev boldklub:
JA korrekt, der sker intet
Preben Riel: Hvordan går det med Idrætsklinikkerne. Er der ro omkring det, Allan?

Allan: Vibeke Storm har selv udtalt, at når det ikke er med i forslag til budgetændringer, så er det
fordi det ikke er planen at røre ved dem.
Beretningen vedtaget.
Regnskab:
Jan Q. redegjorde kort for regnskabet.
Herunder de nye tiltag for medlemmerne. Der er givet tilskud til dem, der søgte.
Underskud på 12.000 kr. til trods for et budgetteret underskud på 20.000 kr. så det må siges at
være tilfredsstillende.
Kassebeholdningen er i øjeblikket er ca. 47.000 kr.
Gert, Atletikklubben:
Kan vi ikke fremover få indbydelserne på mail og dermed spare porto.
Jan Q: jo det vil vi rigtig gerne, men vi oplever MEGET, at vi ikke får ændringer på mailadresser
hverken nye eller gamle der slettes.
Så det er indtil nu ikke realistisk.
Rødovre skytteforening:
Hvorfor ikke få en liste fra Kim i forvaltningen hver gang?
Jan Q: Fordi ikke alle klubber får tilskud fra Rødovre kommune
Horst, vægtløftningsklubben Ares:
Mener at regnskabet skal vær underskrevet inden det udsendes.
Jørgen, Islev Boldklub:
Spørger til tilskud omkring kurser, Jan har forklaret dette.
Regnskab godkendt:
Blev godkendt.
Indkomne forslag:
Ingen indkomne.
Fastsættelse af kontingent:
Fortsætter uændret:
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand Poul Andreasen, genvalgt
Bestyrelsesmedlem Birgitte Nielsen, genvalgt
Valg af bestyrelsessuppleant:
Torben Z. Marstrup, genvalgt.

Valg af 2 Revisorer:
Jan Brehm har afgivet fuldmagt og oplyst at han trods sit fravær til mødet ønsker at genopstille.
Poul er fremmødt og giver udtryk for at han ønsker genvalg. Herefter begge genvalgt.
Valg af revisorsuppleant:
Preben Riel, genvalgt.
Evt.:
Intet til debat.
Herefter takkede Poul dirigenten for, at have ledet mødet godt.
Referent
Birgitte Nielsen

