Referat af FiR rep. møde 28/4 2011:
Godkendelse og optælling af repræsentanter:
Fra forretningsudvalget er mødt 5 personer og fra klubberne 29 stemmeberettigede fordelt på 19
klubber.
Valg af dirigent:
Preben Riel valgt
Formandens beretning:
Formanden aflagde beretning
Takkede for fremmødet i dag og fortalte kort om følgende:
Vi har gjort os overvejelser om fremtiden.
Vi er kontaktorgan for idrætten i forhold til kommunen.
Det der har kendetegnet det forgange år er hvad vi skal ta´ os af fremover.
Bl.a. uddeling af idrætspriser med lokalavisen RNL.
Vi får meget støtte og dermed er det vigtigt at ha et godt forhold til kommunen så tingene ”glider”
bedst muligt.
Vi skal også ta´ os af henv. Fra klubberne, men har stort set ikke fået nogen.
På kursusfronten har vi medvirket til kurser til KAI og idrætsklinikkerne.
3 medlemmer af FiR bestyrelse valgt ind i FOU hvor vi gør vores indflydelse gældende.
Vi har stillet os selv nogle spørgsmål i årets løb, bl.a. : Fungere brugerbestyrelserne som de
bør/skal.?
Efter møde med borgmesteren har vi aftalt at fremligge et forslag til kommunen/borgmesteren
om hvordan vi ser et oplæg. Dette forelagt forv. og borgmesteren I december og der har været
møde i april 2011.
De har taget vores oplæg til dem og der skal ses nærmere herpå i efteråret evt. sammen med
formændene for brugerbestyrelserne på et seminar.
Reelt har brugerbestyrelserne en bestyrelse, men de har ikke ret mange beføjelser i virkeligheden.
Vi har fået præsenteret en samarbejdsaftale om serviceydelser ml. BKF og Tekn. Forv..
Fremtiden byder på færre offentlige ydelser specielt på driftssiden. Befolkningen bliver ældre og
ældre og derfor har idrætten en kæmpe mission – sikker dog nok med færre midler/tilskud fra det
offentlige.
På DiF´s konference blev bl.a. fortalt om, at det ser ud som om de alm. Foreninger er ved at blive
udkonkurreret af mere kommmiciel idræts udøvelse. Det skal vi passe på ikke sker.
DiF har barslet med en ide om frikommuneprojekt i forhold til idræt i 2012– måske er det noget
for Rødovre?
Håber I har lyst til at byde ind med spørgsmål /ideer
Takkede sin bestyrelse, tak til kommunens forv. Og til Rødovre LokalNyt for godt samarbejde.
Formandens beretning vedtaget uden kommentarer.

Regnskab:
Jan fremlagde regnskab og fremhævde specielt mødeudgiften i forhold til 2009 hvor der har været
afholdt 7 møder mod nu 10 møder og rep. Mødet ca. 1700 kr. dyrere da flere fremmødte.
Gaver: i 2009 højere udgift, 5300 kr. for ungdomsudgifter kun 2600 kr. i 2010.
Kurser markant nedgang da der ikke har været så mange kurser i 2010, dermed ikke så store
indtægt og udgifter.
Mindre udlejn. Af FiR traileren fra 13 til 6 gange.
Altså går vi ud af året med et lille overskud mod et forventet underskud.
Vi havde oprettet en pulje til særlige tiltag som alle foreningerne kunne søge ind til på 10.000 kr.
3 foreninger søgte og fik tilskud til det ansøgte. Dog har kun 2 rettet henv. Og fået udbetalt
pengene.
Spørgsmål: Karin RS volley:
Spørgsmål til opstillingen af balancen.
Kun betydning for opstilling
Takkede for tilskud fra 10.000 kr. puljen.
Spørgsmål fra Peter Jensen RLN:
Hvad er der givet tilskud til ?
Svar: kursus for idrætslærer omkring volley.
Rødovre karateskole: tilskud til kursus til ”berømthed” indenfor undervisning af Karate. Der var
stor tilslutning med 75 deltagere og de var også meget glade for tilskud.
Regnskabet godkendt.
Indkomne forslag:
Ingen indkommet
Fastsættelse af kontingent:
Fortsat uændret, 300 kr. årligt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg Konst. Næstformand Torsten Daugaard valgt som næstformand
Kasserer Jan Quaade genvalgt
Best. Medlem Allan Rasmussen genvalgt
Valg af best. Suppleant:
Torben Z. Petersen, Islev. Sportsdykkerklub valgt
Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppl.:
Poul Olesen og Jan Brehm og suppl: Preben Riel alle genvalgt.
Referent
Birgitte Nielsen
Næste møde onsdag d. 18/5 11 kl. 18.00 i Rødovrehallen

