Referat af FiR Repræsentantskabsmøde d. 26/4 2017
Godkendelse og optælling af stemmeberettigede:
Stemmeberettigede fra foreningerne 33 personer (fordelt på 23 foreninger)
+ 6 fra FiR´s bestyrelse
6
I alt stemmeberettigede personer
39
Valg af dirigent:
Preben Riel blev foreslået og valgt
Formandens beretning:
Poul fremlagde beretning for året der var gået og supplerede sin beretning med 6 spørgsmål til debat i
forsamlingen:
1) Er idrætten i Rødovre på rette spor ?
2) Hvor skal der især satses ?
3) Er I interesserede i at gå med i IRMABYEN-projektet ?
4) Og samtidig udstrække det til andre nye Rødovre borgere f. eks. På SPF grunden ?
5) Skal vi som vanligt ha´ et høringsmøde med politikerne til efteråret som optakt til kommunalvalget ?
6) Skal vi igen prioritere forslagene på Ønskelisten over anlægsforbedringer ?
Kopi af formandens beretning blev uddelt i ”high-lights´s til deltagerne der måtte ønske det.
Herefter var der følgende kommentarer fra forsamlingen:
Ivan fra Avarta: Vil ønske at alle klubberne selv kunne prioritere ønsker fra anlægslisten selvom han godt
kan se en udfordring i det når vi er så mange foreninger. Mener også at Brugerbestyrelsens regler er for
gamle og bør gøres mere smidige. Poul kommenterede, at hvis der var overvejende stemning for at vi selv
prioritere, så lad os gøre det. Omkring sidstnævnte er han henvist af Poul til at rejse det i
Brugerbestyrelsen.
Thomas fra RH: Ønsker mere kvalitativ viden omkring Rødovre Undersøgelsen. Hvor er vi blevet bedre ?
Det vil han kunne se af undersøgelsen, men har dog ikke læst den, fortæller han.
Gør endvidere opmærksom på, at der mangler styrketræningslokaler, mangler en anlægsliste, mangler mere
gennemsigtighed i kommunen og mener at vi i FiR bør forberede vores møder bedre overfor deltagerne, så
de er ”klædt på” til debat.
Søren fra RBC: Mener først at klubberne skal inddrages når der f.eks. skal bygges en ny hal eller andet i
den stil.
Harry fra Rødovre Skaterhockey: Mener vi skal arbejde forud for at tingene sker.
Mener at foreningerne i fælesskab – evt. FiR´s bestyrelse bør prioritere og ikke politikkerne.
RSiK: Spørger hvor mange ting der står på ønskelisten, hvor mange år har tingene står det – og er der
nogensinde noget af det der er blevet opfyldt ??
Poul svarerede: Vi opfordrede til denne debat i håb om, at I ville give Jeres mening til kende, for FiR´s
bestyrelsen kan ikke arbejde (for Jeres foreninger) uden at vi kender Jeres mening/holdning/ønsker og
behov.
Claus K. fra ROG: Mener det er for utopisk at tro, vi kan blive enige, da alle klubberne gerne vil ha deres
ønske som det første.
Jan Quaade forklarede herefter om anlægslisten, hvorfor den blev startet og hvad der er kommet ud a f
den. Bl.a. kan nævnes, 3 haller, kunststofgræsbane, lokaler til Sportsdykkerklubben og den nye atletikbane.

Jacob B77 Bordtennis: mener at det bliver svært at prioritereIvan fra Avarta: Godt hvis idrætten kan blive enige og stå sammen om ønsker, men svært. Hvis vi kunne,
så have kommunalbestyrelsen noget at rette ind efter.
Men han mener dog stadig at det er bedre at få noget igennem end intet.
Thomas RH spørger: Hvilken bane spiller vi på …..? Han vil hellere kommunikere i klubben hvis han havde
en politisk prioritering, så kunne han/klubben sætte ”overlæggeren” efter dette.
RSiK: Hvorfor skal vi gå til FiR, hvis jeg ønsker dette, kan jeg gå til Borgmesteren eller til forvaltningen. Han
mener vi er en citat: ”politisk syltekrukke” citat slut.
Trine fra Espelundens Idrætsforening:
Så bør vi påvirke politikerne med: hvad er det vi vil i klubberne, hvad har vi og hvad kan gøres bedre/hvad
vil vi gerne ha´? Er det ikke en FiR opgave at samle op på det ?
Søren RBC: mener politikerne først skal komme på banen og derefter FiR. Der kan jo blive nyt behov fpr
særlige haller alt efter hvad 6000 nye borgere ønsker.
Lone fra Floorball:
Måske skal vi bare generelt ønske flere haller.
Poul:
Tak for Jeres input.
Jeg er stadig usikker på hvad idrætten vil her i Rødovre og om hvor langt i ønsker at deltage og være med.
Og her tænker jeg ikke kun på ens egen forening. FOU har d. 16/5 17 haft en udviklingsdag på Rødovregård
og den refererede Poul kort fra og fortalte, at han har afleveret et oplæg på denne dag. Vi har noget at
arbejde for i FiR, men det har politikerne også. Vi må ligge politisk pres på dem hvis vi får så stor
befolknings tilvækst. Det er jo politik – så derfor er der ingen formalia og ingen regler.
Ivan fra Avarta:
Synes politikerne har givet en holdning med bl.a. foreningslederfesten. Bør kommunen i stedet for ikke
hylde dem der er nye klubber og dem der får flest nye medlemmer ?
Rene fra RAC: Vi har fået ny løbebane, men behøver ikek atletikbane. FiR har været vores talerør og
hjulpet os meget i den proces. Vi har haft en tidlig, god og saglig dialog omkring anlægslisten.
Preben Riel: Vil gerne opførdre til et valg møde omkring hvad de nye politikere vil prioritere i/omkring
idrætten.
Regnskab:
Jan Q. fremlagde regnskab for 2016 og fremhævede udgiftsnedgang til bl.a ungdomsmestrepræmierne til
foreningslederfesten. Det skyldes at forvaltningen har påtaget sig alle udgifter over 8000 kr.
Atletikklubben spørger til hvorfor vi stadig bruger penge på porto. Opfordre til at vi fremover bruger
mails og hjemmesider.
Jan Q. mener det er for markant besværligt, da foreningerne ikke er flinke nok til at give besked om
ændringer.
Regnskabet og budget herefter godkendt.

Indkomne forslag:
Ingen
Kontingent:
Fortsat uændret
Kontingent: 300 kr. årl.
Valg:
Kasserer Jan Quaade genvalgt
Næstformand Torben Z. Marstrup genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Karin F. Madsen genvalgt
Bestyrelsessuppleant: Cristina Duelund genvalgt
2 revisorer:
Jan Brehm deltog ikke selv i mødet, men havde forinden givet tilsagt om at han gerne ville genopstille.
Preben Riel og Jan Brehm blev herefter genvalgt.
Valg af revisor suppleant:
Ivan Holm fra Avarta genvalgt
Evt:
Thomas fra RH: Håber at man sammentænker ideerne i FiR, f.eks. klublokaler, træningslokaler mv..
Claus fra ROG: Mener at det er svært for nye klubber at finde rundt imellem FOU, FiR,
brugerbestyrelserne mv. Hvem kan hjælpe os/DEM MED DET?
Jan Q.: Svarede, at man altid kan henvende sig på forvaltningen der MEGET gerne hjælper og at ALLE
klubber bliver tilbudt besøg af forvaltningen, så muligheden er der. Til slut tilføjede Jan, at både FiR og
forvaltningen arbejder for en Foreningsportal som skal indeholde bl.a. det.
Søren fra RBS: Jeg er helt enig med Claus fra ROG.
Fægteklubben: fortæller at de har fået stor hjælp fra forvaltningen i forbindelse med opstart af en forening
her ude. De føler sig godt taget imod.
Poul: Tak, vi kan alle gøre det bedre og mange af os kan hjælpe de nye foreninger, så vi skal være bedre til
at hjælpe hinanden.
Poul udtrykte stor ros til forvaltningen for deres hjælp/arrangementer overfor os klubber. Idrætten i
Rødovre skal jo udvikle sig og det gør vi bedst ved at hjælpe hinanden.
Herefter sluttede Repræsentskabsmødet kl. 20.40.
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.
Referent
Birgitte Nielsen

