Referat af FiR Repræsentantskabsmøde d. 27/4 2016
Godkendelse og optælling af repræsentanter:
Der var i alt 31 repræsentanter fordelt på 19 klubber + 6 medlemmer fra FiR´s bestyrelse. Dvs. i alt 37
stemmeberettigede.
Valg af dirigent:
Preben Riel valgt
Formandens beretning:
Poul Lundberg fremlagde sin beretning med 5 hovedoverskrifter:
*Markedspres
*Hvor står vi nu og op til et kommunalvalg
*DIF/DGI målsætninger 25/50/75
*Ønskelisten
*Næste år
Der var følgende spørgsmål til beretningen:
Ivan fra Avarta:
Er enig i at der er behov for flere anlæg. Vil gerne ha der er større fokus på bedre adgang til faciliteterne og
at anlæg udnyttes bedre. Evt. nøgleordning efter behov.
Avarta tænker tanker i forhold til Irmabyen og spørger om der også er andre der gør det.
Poul og Jan svarede:
Mht. det første, så bør de gå gennem brugerbestyrelsen der er deres eget taleorgan.
Ad 2: Vi bør måske bede hovedaktørerne på Irmagrunden fortælle om deres visioner v/ f.eks - besøg af FiR
klubber i Irmabyen og evt. særlige event i Irmabyen.
Flemming, ROG:
Fortæller, at de ikke helt er steget med 400 medlemmer, men at de har haft meget fokus på
voksenidrætten. Det har givet pote. Har også hjulpet os meget med nye faciliteter i hal 4. Det vil vi gerne
benytte lejligheden til at takke kommunen for.
Til slut sagde Flemming, at han som formand for Brugerbestyrelsen i Rødovrehallen gerne vil arbejde for
bedre fleksibilitet mht. åbningstider.
Pospor, Avarta:
Mener at besøg i Irmabyen bør ske i efteråret 2016
Jan Krügermeyer, Boldklubben Rødovre:
Mener, at de har kæmpet i Brugerbestyrelsen for fleksible åbningstider, men at det ikke har virket. Det må
gøres bedre. Ønsker nøgle/brik til anlægget og mener, at det er skrankepaveri det hele.
Rie, Rødovre Petanqueklub:
Er ked af, at klubben mister 60 baner for at fodboldklubben kan få en kunstgræsbane. Der er ærgerligt at vi
ikke er blevet hørt siger hun. Derefter tilføjer hun, at de har ønske om indendørsbaner i forhold til
ønskelisten. Det er der slet ikke i stor København, men det ønsker vi.
Svar fra Poul:
Kom med et oplæg til ønskelisten så indgår det som et ønske.
Flemming, ROG:
Mener stadig at det er svært at finde rundt i kommunens ”kasser”. Det ville være godt med en ”drejebog”
til hvor man skal henvende sig med de enkelte udfordringer.

Poul svarede:
Det er svært, men meget skyldes også at det kommunale system er svært at finde igennem. Men det er
vigtigt at vi starter med at præsentere vores ønsker og så går i dybden med dem.
Stig, RAC:
Vores ønske er at der er en vej ind og at det så bliver fordelt der ud fra.
Ivan, Avarta:
Mener at forretningsgangen trænger til at blive ændret i kommunen. F.eks. elektronisk booking, der ikke er
blevet til noget. Banefordelingen bør ændres.
Jan Q. Svarede:
Henvend jer til Brugerbestyrelsen. Mht. til booking system, så er det på vej.
Poul svarede:
Måske skal FiR stille det spørgsmål ved et dialogmøde således at vi stiller forslag t/politikerne og ikke
omvendt.
Idrætsforeningen Espelunden v/ Trine: Efterlyser overordnet politik i Brugerbestyrelsen.
Annelise, RSIK, Brugerbestyrelsen virker ikke, al for meget bliver bremset.
Flemming, ROG:
Mener det virker i Rødovrehallen. Klubberne er jo selv med til at vælge deres repræsentanter og derfor må
I selv være med til at ligge pres på. Så jeg er ked af at høre at det ikke fungere andre steder.
Mener at FiR skal presse på i forhold til f.eks. drift budgetterne der ikke er store nok. Synes det er en god
ide at ligge spørgsmål op til dialogmøderne.
Michael, RH:
I Stadionhallen har vi til dels fleksible åbningstider og det er vi glade for.
Jan Q, FiR:
FiR vil tage initiativ til et møde med Jan Kongebro og Brugerbestyrelserne.
Harry, Brugerbestyrelsen Espelunden:
Der er ikke ret mange penge at gøre godt med og processerne er for lange. Forvaltningerne er uenige.
Skaterhockeybanen er bygget i 1996. I 2003 begyndte man at tale om overbygning (tag). I 2009 gik FiR ind i
sagen med fuld opbakning og det sidste nye er at Fredningslinjen er flyttet – tror vi nok – Jeg har lavet
skitse til forvaltningen i februar 2016 men intet hørt. Så spørger Henning Elmelund om banen ikke kan ligge
andre steder? Jo det kan den godt, men vi larmer og det er vigtigt med faciliteter, så vi vil gerne bliver v/
Espelunden.
Konklusionen på debatten blev, ”at FIR´s bestyrelse ved sin formand skulle rette henvendelse til Jan
Kongebro & Henning Elmelund og bede om en ekstraordinær høring eller et møde med
brugerbestyrelserne og/eller foreningerne, helst inden sommerferien 2016.”
Herefter blev formandens beretning godkendt.
Regnskab:
Jan Q. fremlagde regnskabet og budgettet for næste år.
Jens Grønlund fra Skytteforeningen spurgte hvad drift tilskud var?
Jan Q svarede at det er tilskud fra Rødovre ordningen. RAC spurgte hvorfor man i disse digitale tider bruger
penge på porto. Svaret er kort: Vi får kun meget sjældent besked om nye mailadresser til klubberne. Derfor
er det al for besværligt.
Pospor, Avarta spurgte hvad FiR-traileren var. Dette blev forklaret.

Indkomne forslag:
Ingen
Kontingent:
Fastholdes på 300 kr. årligt
Valg af formand:
Poul Lundberg genvalgt
Valg af bestyrelsesmedlem:
Birgitte Nielsen genvalgt
Valg af bestyrelsessuppleant:
Cristina Duelund genvalgt
Valg af Revisorer:
Jan Brehm genvalgt og Preben Riel nyvalgt.
Valg af revisor suppleant:
Ivan fra Avarta valgt.
EVT:
En ny klub i Rødovre Gå – Lunt – Løb fortalte kort om deres forening der er udsprunget DGI og Kræftens
Bekæmpelse. De var indstillet til Årets klub i DGI i år – og var sammen med ROG imellem de 3 bedst
nomineret. Men vandt desværre ikke.
Ivan fra Avarta fortalte at Fodbold Fitness er startet op i Avarta. Og tilføjede, at Kunststofbanerne er
oversvømmede – det er for dårligt mener han.
Flemming fra ROG: Mener at vi som foreninger skal være bedre til at markedsføre os selv evt. med en
folder med alle klubberne + kontaktoplysninger.
Petanqueklubben spørger til Krolfbaner ???? (minigolf/krocket)
Skal der laves sådanne nogle baner, man har hørt at Aktiv fritid er i gang med det.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under mødet.
Poul takkede FiR´s mangeårige revisor Poul Olesen for sit store arbejde, og der var et gavekort til ham, som
tak.
Herefter takkede formanden også dirigenten for at styre mødet på bedste vis. Som tak fik han 3 flasker vin.
Mødet sluttede kl. 21.
Referent
Birgitte Nielsen

