Referat af FiR repræsentantskabsmøde d. 29. april 2015
Optælling af stemmer:
Der var 31 stemmeberettigede personer (fordelt på 20 klubber) + Forretningsudvalget bestående af Karin,
Torben, Jan, Poul og Birgitte (5 stk.) derfor i alt stemmeberettigede = 36 personer.
Listen over hvilke klubber der var mødt op er desværre blevet væk for mig, men det har overhovedet ingen
betydning da der ikke skulle stemmes om noget.
Valg af dirigent
Preben Riel valgt
Formandens beretning:
Uddelt til de interesserede og fremlagt af formanden.
Af tilføjelser fortalte Poul, at Torsten d.d. kl. 16.15 har meddelt bestyrelsen i en mail, at han ikke ønsker at
genopstille til FiR pga. arbejdspres. Dette bad Poul forsamlingen om at tage til efterretning.
Til formandens beretning blev der stillet følgende spørgsmål:
Petanqueklubben:
Spurgte om Irmagrunden skal bruges til idrætsformål.
Svaret er at der skal bygges boliger.
Jan fra BK Rødovre:
Spørger om der sker noget på SPF grunden i Islev.
Jan Q. svarer, at der også skal bygges boliger og at Islev torv udbygges
Herefter orienterede Jan Quaade kort om hvad der sker i Folkeoplysningsudvalget og om Team Rødovre.
Karin orienterede om Idrætsklinikken der igen er i fare for lukning.
Herefter blev beretningen godkendt.
Regnskab:
Jan Q. gennemgik regnskabet og det blev herefter godkendt af forsamlingen.
Indkomne forslag:
Ingen
Kontingent:
Uændret kr. 300
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand:
Torben Z. Marstrup blev valgt uden modkandidater
Kasserer Jan Quaade genvalgt uden modkandidater
Bestyrelsesmedlem: Karin Finner Madsen, der tidligere har suppleant blev valgt
Bestyrelsessuppleant: Cristina Duelund fra Rødovre Red Devils skaterhockey blev valgt.
Valg af 2 revisorer:
Poul Olesen og Jan Brehm genvalgt
Valg af revisor suppleant:
Preben Riel genvalgt.

Evt.:
Harry fra Skaterhockey sammenslutingen:
Fortalte at de mangler overdækning af banen i Espelunden for at kunne tiltrække medlemmer.
Jan Krügermeyer BK Rødovre:
Mener at mange anlæg er totalt nedslidt og at tingene ikke bliver lavet.
Poul svarede at det jo netop er derfor vi laver ønskelister.
Jan Q. opfordrede til at gå via Brugerbestyrelserne og evt. FiR hvis der er præcise problemstillinger.
Torben Thielow fra RS fortalte, at deres ønske på ønskelisten om beachvolleybaner kan og vil blive uddybet
mere.
Poul svarede, at det altid er dejligt hvis tingene kan bruges til flere aktiviteter og ikke kun en. Det gælder
både ude og inde idræt.
Sune fra Islev Sportsdykkerklub fortalte, at de har ønsket værksted til reparation af udstyr samt at de har
problemer med transport af deres udstyr fra Milestedet til Islevbadet.
Rie fra Rødovre Petanqueklub:
Fortæller at de har stor brug af grusbanen ved Station og ville blive meget kede af det hvis der bliver
Beachvolley der. Poul svarer, at det er kommunens opgave at finde ud af hvor den skal ligge, men at man jo
ikke er interesseret i at tage noget fra nogen for at give, noget der bliver brugt, til andre klubber.
Formanden stillede spørgsmål i forhold om klubberne tror, at Rødovre kan følge bølgen som DIF og DGI
ønsker. Nemlig 2025/50/75
Peter fra RNN mener at 75% er urealistisk, kommunen skal prioritere og børnene skal lærer at passe på
faciliteterne. Isen skal ikke af i skøjtehallen om sommeren. Peter mener dog, at der sker noget positivt i
Rødovre og at forvaltningen i Rødovre er godt på ved med Henning Elmelund ved roret ligesom han mener
at FiR er blevet bedre.
Rødovre Håndboldklub er helt enige.
Mener at den kommercielle idræt rykker fremaf når tingene er pæne og ”up to date” . Han mener man bør
se på statistikker så vi kan sætte ind mere målrettet i f.eks. aldersbestemte indsatser. F.eks samarbejde på
tværs af klubberne om seniorværesteder om dagen og den vej få den ældre generation til at dyrke idræt.
Stig fra Atletikklubben og Jan fra Rødovre Boldklub mener at kommunikationen stadig ikke er god nok. De
sidder i en styregruppe omkring stadion og har intet hørt i et år siger de. Den nye kunstgræsbane bliver for
lille og lågen er for smal.
Hertil spurgte formanden hvorfor de først reagerede i dag ? De skal rette henvendelse til forvaltningen
langt tidligere. Det blev også præciseret, at det er vigtigt at man fortæller hvilken del af forvaltningerne,
afdelingerne man er utilfredse med – hvis det er det man er – det hjælper ikke at man bare bredt siger
”kommunen”.
Rene fra Atletikklubben vil gerne have at runderinger på anlæggene sker med nogen af dem der
”bestemmer” evt. politikere så de kan høre alle de ønsker der er fra brugerne.
Torben fra RSiK: mener ikke at DIF/DGI´s plan er realistisk. Vi mangler faciliteter og de er nedslidte. Det
strander på likvide midler. Han giver intet for brugerbestyrelsen, han mener at de langt hen ad vejen selv
betaler for istandsættelser og reparationer. Mener at FiR må sørge for, at det bliver bedre.

Hertil svarer Jan Quaade, at vi jo intet kan gøre før vi hører om problematikkerne – og vi har intet hørt om
det før i dag.
Peter fra RNN: FiR er begyndt at tage sig af tingene og det er godt, også godt at der ikke kun bliver henvist
til Brugerbestyrelserne. Peter mener og så at FIR må tage sig af, at idrætten ikke bliver hørt i
Brugerbestyrelserne.
Til slut takkede Poul for input og ideer. Dem vil vi arbejde videre med og vi kan jo konstatere, at der stadig
er plads til forbedringer – ligesom I siger det i dag.
Fremover arbejder vi i flere spor:
• Dialogmøder
• Gøre ønskelisten færdig og vi invitere gerne Henning Elmelund, teknisk forvaltning og andre
interessenter til et møde.
• Evt. at lave en ”Rødovreplan over 25/50/75” og få en egentlig debat om det.
Der er stiftet en ny forening: Espelundens Idrætforening. Deres primære fokus er idræt for psykisk
udviklingshæmmede og den er stiftet af forældre til disse børn. De vil gerne skabe bro til det almindelige
foreningsliv og samarbejder indtil videre med Rødovre Karateskole og ROG. Kom endelig med tilbud siger
de, så finder vi børnene ☺
Esben fra Rødovre Floorballklub fortæller, at de i samarbejde med Skovmoseskolen har bla.
Floorballstævner i gang.
Til slut takkede Formanden Preben Riel for veludført diagentjob.
Referent
Birgitte Nielsen

