Referat af Repræsentantskabsmøde i FiR d. 28/4 2010
Godkendelse og optælling af repræsentanter:
28 stemmeberettiget
Valg af dirigent:
Jan Brehm valgt
Formandens beretning:
Preben Riel aflagde formandens beretning, og fortalte herunder bl.a om,
At der er sket mange positive ting, FiR har også haft en finger med i spillet omkring nybyggeriet af
de 3 nye haller: tennis, skøjte og Stadionhal 2.
Dette giver mere albuerum for brugere af Rødovrehallen.
2 Kunstgræs baner i Espelunden har vi også fået her i Rødovre.
Det er noget vi har kæmpet for og er glade for, at det er lykkedes, tak til Kommunalbestyrelsen for
disse.
Vi havde indstillet Rød. Kommune til årets idrætskommune, bl.a. pga. de mange nye og positive
tiltag. Vi fik desværre ikke prisen, det gjorde Gentofte.
Preben opfordrede til at vi indstiller kommunen igen næste år.
Der mangler stadig udmøntning af eliteidrætspolitikken, den er vedtaget for 5 år siden. Der er, for
ikke ret længe siden, nedsat et udvalg der skal udarbejde et kommissorium, formanden for Kultur- og
fritidsudvalget Jan Kongebro vil orientere kort herom efter beretningen.
Idrætsrådet er nedlagt, men til gengæld har idrætten fået 4 pladser i FOU mod tidligere 2. I lighed
med tidligere er vi stadig bredt repræsenteret her. Godt vi kan være med fremme i skoene og være
med hvor der træffes beslutninger.
VI er ikke en politisk organisation., men en paraplyorganisation der laver lobbyarbejde.
Hvad har vi lavet det seneste år: Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder, flere med foreninger, lobbyarbejde
med forvaltningerne og meget mere.
Idrætslinie skole og SFO på Valhøj skole. Vi arbejder på tæt samarbejder herom. Målet er at vores
klubber kan få lov at præsentere sig selv og deres idræt og på den måde få flere medlemmer.
Preben Riel roste lederakademiet, bak op om det, og send endelig Jeres ledere på kurset, sagde han
bl.a.
KAI/IRH (idrætsregionhovedstaden) udbyder også kurser som er billige, tak til Allan der står for
koordineringen. Opfordrede til at bruge kurserne.
Idrætsklinikken kører fortsat og vi bruger den (desværre pga skader) flittigt. Der er link på FiR´s
hjemmesiden med nærmere oplysninger.
Husk at få udfyldt og underskrevet børneattester, der er link på FiR´s hjemmeside.
Tak til alle frivillige ledere for det store arbejde i gør i foreningerne. Vi ses forhåbentlig til
lederfesten d. 12/6 10.

”Jeg har besluttet for 2-3 år siden at jeg vil trappe kraftigt ned p det frivillige arbejde når jeg fyldte
60 år, sagde Preben Riel. ”Jeg har siddet i FiR i ca. 17 år, afbrudt af et par år som komm. Best.
Medlem. Jeg har ikke været kasserer, men ellers alle poster. Stiller senere op som revisorsuppl.” citat
Preben Riel.
”Tak til de 3 ”gamle” i FiR s bestyrelse (Allan, Jan og Birgitte) og tak til 2 nye Henrik og Torsten.
Tak for godt samarbejde årene igennem” sagde Preben Riel
Jan Kongebro: Tak for godt udført arbejde. Vil opfordre FiR til fremover omkring
brugerbestyrelserne, mener at se på brugerbetyrelserne. Der er ikke udlagt så meget økonomi og
ansvar som det er/var meningen. Mange brugerbestyrelser er frustreret, vi har stort set ingen
indflydelse, det må vi kæmpe for at få ændret. Det er en stor udfordring for FiRs bestyrelse.
Opfordre meget til at man benytter lederakademiet. Det er guld værd.
Torben Petersen, sportsdykker klub: Vil I ikke gerne arbejde for de små klubber fremover. De små
klubber har svært ved at råbe politikkerne op, vi har kun FiR til at tale vores sag, f.eks. i forhold til
ønske om ny værkstedsbygning.
Svar Preben Riel: Omkring brugerbestyrelserne, så har det indtil nu været en lang kamp, korrekt nok,
vi gør hvad vi kan, men det er en hård kamp i brugerbestyrelserne. Vi skal også selv turde tage
ansvaret. Det er korrekt, at samarbejdet halter lidt med forvaltningen.
Vedr. værkstedsbygning til dykkerklub: Ønsket er stadig med på prioriteringslisten, vi har ikke glemt
det.
Henrik Dahl, vil gerne supplere Preben i forhold til Brugerbestyrelserne. Mener der ligger en klar
konflikt idet embedsværket er sat til at styre brugerbestyrelsen. Og dermed bliver brugerbestyrelsen
nedprioriteret. Det er for lang og sej en kamp. Tror ikke politikkerne kan bede FiR om at lave
indflydelse, mener det skal komme overordnet fra politikkerne.
Jan Kongebro mener at f.eks. Rødovrehallen skal have egen økonomi. Ved godt der er problemer i
forhold til hvem der leder og fordeler arbejdet, det er ikke embedsværket der leder og fordeler. Har
bedt om at der må udpeges en souschef, det går ikke, at der kun er en leder af idrætsområdet. Der må
være andre der kan træffe beslutninger f.eks. i tilfælde af ferie mv..
Michael Eriksen: Glad for nye medlemmer og nye hal.
Har fået tildelt flere point men kan reelt ikke bruge de point fordi de reelt er ”smidt ud af
Rødovrehallen” er i stadig stigning med medlemstilgang.
Poul Lundberg Rødovre tennisklub:
Vi er glade for den nye hal. Vi har nok fået hallen 15 år for sent i forhold til elite seniorspillere – men
det kommer.. Men allerede nu har vi fordoblet medlemsantallet og de spiller meget mere og oftere.
Henrik Dahl. Vedr. halfordeling, Håndbold ”smidt ned i ny hal” det samme gælder for gymnastik og
også volley. Det er svært at få træning i andre haller. Det må ikke blive så statisk at der ikke er plads
til omrokering.
Jan Kongebro orienterede om at Kommunalbestyrelsen i går har vedtaget et kommissorium omkring
eliteidrætten, at komme i gang primært omkring økonomien. Er vi (kommunen)overhovedet i stand
til at rejse pengene. Det skal undersøges om det overhovedet er muligt at rejse disse penge. Det skal
kommissionen afdække. Han har appelleret til det bliver en lille arbejdsgruppe: Formand fra FiR,
Formand for FOU, Jan kongebro og 1 fra embedsværket. Herefter skal arbejdes videre med de
øvrige punkter.

Preben Riel: Er glad for at arbejdet nu går i gang, vigtigt at man laver godt materiale til at gå ud med
for at vække sponsorerens interesse.
Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget:
Regnskab:
Jan redegjorde kort for regnskabet.
Der er næsten ikke brugt penge i 2009, men i 2008 blev der købt masser af papir og kuverter.
Gaver og præmier: skyldes at vi ikke betalte for ungdomsmestre i 2008. Det gjorde forvaltningen.
Overskud 2009 = 1639,01 kr.
Egenkapital 31/12 2009 = 38.777,32 kr.
Indkomne forslag:
Ingen
Fastsættelse af kontingent:
Vi fastholder kontingent på 300 kr.
Vedtaget.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand: På valg er Preben Riel der ikke ønsker genvalg:
Herefter præsenterede Poul Lundberg sig som kandidat: Jeg er nyvalgt formand for Rødovre
tennisklub. Har spillet, fodbold, håndbold, bordtennis og senere tennis i 17 år. Har været medlem af
flere bestyrelser i erhvervslivet – også i Jylland.
Poul Lundberg blev valgt som formand uden modkandidater.
Valg af bestyrelsesmedlem:
Birgitte Nielsen er genvalgt.
Valg af Best. Suppleant:
Torsten Daugaard genvalgt.
Valg af 2 revisorer:
Poul Olesen og Jan Brehm genvalgt.
Valg af revisorsuppleant:
Preben Riel valgt.
Evt:
Jan Quaade:
FOU for lån/afbud/udnyttelsesgrad i hallerne,vær opmærksom på disse når de snarest udsendes. Der
er flere ændringer, men bl.a strammes der kraftigt op udeblivelser af haltid.

Vi skal sige tak til Preben, som altid taler lige ud af posen:
Vi har drøftet hvad han skulle ha, han ønskede ikke rødvin da han stadig har mange fra sin
fødselsdag. Det har altid været en fornøjelse at være sammen med Preben, kan også kaste en god
latter af sig. Du er jo ikke bange for at ”fyrer den af fra hoften”. Du lader dig ikke tække. Du skifter
ikke mening, men står ved dem.
Jan takkede for det store arbejde som Preben har udført og overrakte en stor flaske cognac.
Sidste år satte vi 10.000 kr. af til nye tiltag. Det skal drøftes i den nye bestyrelse. Når vi har drøftet
dette ligges det ud på vores hjemmeside.
Bjarne teakwondoklubben:
Tak for hjælp og opbakning omkring problemer i foreningshuset. Vi er flyttet og er glade for nye
lokaler. Ved ikke hvor stort problemet er her i kommunen, men for at få lokaletilskud må max. 10%
være over 25 år, ellers bliver man modregnet ligefrem proportionalt. Er det noget FiR opfatter som et
problem og noget FiR vil arbejde videre med. Det er i hvert fald et problem for os, da vi ikke kan
tage dem ind pga. Modregning i lokaletilskud. Det er rigtigt ærgerligt.
Kan man evt. arbejde for at bagatelgrænsen bliver større.
Jan Q.: vi er gode til lobbyarbejde, men har ikke prøvet det på Borgen. Det er meget lovbestemt heri,
men vi vil gerne bringe det med til FOU der vil se på det. Bla. Hvor der afholdes et lille seminar
omkring tilskudsordninger.
Preben Riel:
Tak til dirigenten for god hjælp. Han overrakte Poul en FiR nål og håber at han vil huske at bruge
den bedre end andre FiR medlemmer ☺
Tak for i aften.

Referent Birgitte Nielsen

