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Godkendelse og optælling af repræsentanter/stemmeberettigede:
Der var fremmødt 25 stemmeberettigede medlemmer fordelt på 17 klubber + 5 fra FiR´s forretningsudvalg.
Dvs. i alt 30 stemmeberettigede.
Valg af dirigent:
Preben Riel blev valgt og godkendte samtidig, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt.
Formandens beretning:
Herunder er Formandens beretning indsat:

Formandens beretning:
Her er indsat den skriftlige beretning, som der blev læst op fra:
”Velkommen til dette møde, hvor vi skal drøfte nogle af de udviklinger, der er sket det sidste års
tid. Med tidligere SAS-direktør Jan Carlzons billede fra SAS i 80´erne i tankerne kan man sige, ”at
pyramiden er væltet”, men det er naturligt straks at spørge, ”hvilken konstruktion kommer i stedet?”
Pyramiden væltede i efteråret 2013
Herved forstås, at administration og kommunalpolitikere i Rødovre fik øjnene op for, at Rødovre
ikke (som tidligere) var og er et forbillede på det idrætslige område – men de har også besluttet sig
til at gøre noget ved dette.
Valgkampen mod 19. november 2013
Igennem de sidste 4 år har FIR´s bestyrelse arbejdet for, at brugerbestyrelserne ved
idrætsanlæggene i Rødovre kommer til at fungere efter deres hensigt. Da jeg blev formand for 4 år
viden, var spørgsmålet et stående diskussionspunkt imellem to fraktioner i FIR´s bestyrelse.
Den interne afklaring i bestyrelsen i 2010 medførte:
-

At Henrik Dahl trak sig som næstformand og Torsten Daugaard fik denne post,
At FIR´s bestyrelse rejste spørgsmålet på det årlige møde med Erik Nielsen i september
2010,
Efterfølgende fik Jette Egholm og den daværende kulturchef Peter Rysz Jensen i opdrag at
sørge for Danmarks bedste service på idrætsområdet,
Der fulgte nu 2 års bestræbelser fra Peter Rysz Jensens side på at få tingene til at fungere
bedre, men lige lidt hjalp det.
Den 31. oktober 2012 trak Peter Rysz Jensen sig som chef for kultur- og idrætsområdet i
Rødovre. ”

Her brød Birgitte Nielsen fra FIRS bestyrelse ind og sagde, at Peter Rysz Jensen selv sagde op.
Herefter fortsatte formanden beretningen:
”Den nye kulturchef Henning Elmelund tiltrådte den 1. januar 2013 og overtog således stafetten fra
Peter Rysz Jensen.
Et aftalt høringsmøde med de 6 brugerbestyrelser blev afholdt med Henning Elmelund som
tovholder på Rødovregård den 13. april 2013. Sidst på året 2013 skulle ændringerne i den daglige
service så gennemføres efter opdatering af retningslinjerne for brugerbestyrelserne samt et ikkenærmere defineret program for forbedring af den daglige drift.
I løbet af sommeren 2013 blev 8 rettidigt anmeldte projekter på FIR´s anlægsliste beskrevet i et tæt
samarbejde imellem de berørte foreninger, kultur- og fritidsforvaltningen samt teknisk forvaltning.
RSIK meldte sig med et projekt nr. 9 om en slåmur til ishockey udendørs og ROG ønskede som
projekt nr. 10 hal 4 i Rødovrehallen opdateret til nye konkurrencevilkår.
4-5 af de foreslåede projekter blev i august 2013 medtaget på anlægsbudgettet for de kommende år.
Som noget nyt var FIR med i en detaljeret bearbejdning af de 10 projekter, så alle kunne se, hvad de
konkret drejede sig om og hvad de koster.
Midt i det hele kom valgkampen i forbindelse med kommunalvalget 2013. FIR afholdt et meget
velbesøgt valgmøde om idrættens vilkår på Rødovregård sidst i oktober 2013. Flere foreningsledere
var her utilfredse med, at den daglige service og kommunikationen omkring kommunens tilbud på
idrætsområdet ikke fungerer bedre.
Rødovre Lokalnyt dækkede mødet og kritiserede flere forhold i løbet af november 2013. Der kom
debatindlæg fra Jan Kongebro, repræsentanter fra nogle af de øvrige partier og selvfølgelig også
mig på vegne af FIR.
Den 1. november 2013 offentliggjorde DIF sin landsdækkende undersøgelse blandt
idrætsforeningerne i landets 93 største kommuner. Rødovre lå pænt til på mange områder, men
omkring den daglige drift og service endte man som nr. næstsidst på en 92. plads. Det sidste satte
skub i udviklingen.
Formanden for folkeoplysningsudvalget Jan Quaade og kulturchef Henning Elmelund meldte nu ud,
at der ville blive foranstaltet en høring i kulturafdelingens regi først i det nye år.
Høringen har været afholdt i februar 2014 med et flot fremmøde, en spændende afrapportering og
opsamling. Alle ser frem til, at servicen til daglig forbedres i takt med, at den kommunale
administration får hanket op i de ideer, der fremkom på mødet den 11. februar.
Min konklusion er, at Rødovre Kommune nu arbejder for at blive serviceorienteret. Det er
imidlertid tankevækkende, at der skulle 3 ½ år til og debat i Rødovre Lokalnyt og en plads som
nr. 92 i en undersøgelse fra DIF for at få ændret situationen.
Nu kunne vi måske med rette spørge os selv, hvad serviceorientering egentlig kræver? Og her til
sidst skal jeg prøve at give et bud herpå. Jeg vil give tre forslag hertil:

1. At RK´s politikere og administration skal have en aktuel fornemmelse for idrættens dagligdag og udfordringer
2. At RK skal udvikle sin evne til at levere tilgængelighed, relevante anlæg og håndtere driften af disse
3. At der frem for alt skal ske god og tidlig kommunikation til og fra idrætsforeningerne omkring relevante projekter og tiltag.
Ad 1. Aktuel fornemmelse for idrættens dagligdag og udfordringer
Her har RK en fin pakke af tilskud, gode og solide anlæg, og kvalificerede folk til at levere det, der
var brug for tilbage i tiden.
Men de sidste 6 års krise har flyttet på borgernes forventninger. De går i retning af:
-

At de vil dyrke idræt, når det passer dem, 24/7
At man tager imod kommercielle tilbud som fitnesscentre, store events på en måde, der udstiller den frivillige foreningsidræts ”mangler” omkring branding og kommerciel tilgang til
service.

Krisen har ændret markedsbetingelserne markant. Når anlægssiden ligger i RK´s hænder, kommer
alliancen af kommune & frivillig forening under et stærkt pres.
I Rødovre har man i flere år ikke fået den daglige service på idrætsanlæggene til at fungere
tidssvarende. Det drejer sig især om:
-

Klargøring af anlæggene til tiden,
Tilgængelighed til disse 24/7.

Samfundet står i dag i en situation med NUL vækst og pres om mere fra de offentlige kasser til
f.eks. ældre, syge og uddannelse. Selvom Rødovre ligger i Hovedstadsregionen, der må forvente en
væsentlig befolkningsvækst, bliver der ikke væsentligt flere ressourcer til rådighed for idrætten.
Dvs. at det er i dagligdagen i tæt samarbejde og måske gennem en omprioritering af midler, at der
skal skabes bedre løsninger. Den daglige ledelse og administration i RK må fungere tidssvarende.
Ad 2. Evne til at levere tilgængelighed, at ajourføre anlæggene og servicen omkring disse.
Hvis Idrætten i Kommunen og Kommunen skal komme videre om differentierede løsninger.
Eksempler kunne være:
1. ROG vil gerne deltage i konkurrenceidræt på eliteplan, men nye krav til anlægget kræver
ombygning af det træningsanlæg, der bruges. Dér kan man ikke vente 4 år på, at Rødovre
Kommune behandler en ansøgning om ændring af et idrætsanlæg, men må have en løsning umiddelbart,
2. Rollerskatersporten får ikke et overdækket spilleområde om sommeren; men hvis den
nye træningsbane til skøjter holdes åben i maj og juni også, er man dækket ind midlertidigt, indtil der kommer et anlæg i forbindelse med Irmagrundens udvikling til en ny by-

del i Rødovre. Det kan kræve en beslutning om at leje anlægget om sommeren, eventuelt
om at få det stillet til rådighed uden at skulle betale leje, dvs. kræver en særbevilling.
3. I mange år har tennissporten om foråret konkurreret med RSIK om de samme kommunale medarbejderes fokus i april og maj måneder. Kom RSIK i finalerne ved DM, var der
ikke tid til at gøre tennisanlægget klart, hvorfor tennisklubben måtte betale for ishockeysportens velfortjente succes. Et eksternt professionelt firma kan gøre banerne klar på 3
dage med 10 mand og moderne maskineri. Det skal dog tilføjes, at tennisanlægget i år
blev gjort klart af et eksternt firma til tiden. Det er der stor tilfreds med blandt mere end
500 brugere.
4. Og allervigtigst er nok, at det bliver muligt i langt større grad end hidtil at få adgang til
alle idrætsanlæg, når idrætsudøveren har mulighed for at gøre dette. Dette gamle ønske
kræver forskellige løsninger fra anlæg til anlæg og fra sportsgren til sportsgren, men er
nødvendigt for at kunne konkurrere med de private idrætsformer, hvad enten du løber
med dig selv i skoven eller går i et fitnesscenter i Rødovre Centrum. Her taler vi også om
en del lokale investeringer af forskelligt tilsnit i samarbejde med de berørte foreninger.
En succesfuld løsning af udfordringer som de nævnte kræver:
1. At den kommunale forvaltning under ét er i stand til at behandle, vurdere og indstille til
fornuftige løsninger inden for rimelig tid, dvs. 1-3 måneder,
2. At den gør det på tværs af organisatoriske skel som haladministration, teknisk forvaltning, stadsgartner, sikkerhedschef m.v. med brugernes behov som det centrale fokus,
3. At der er et passende økonomisk råderum til at kunne placere diverse udgifter og investeringer de rigtige steder i systemet.

Ad 3. God og tidlig kommunikation til og fra idrætsforeningerne.
Da situationen er forskellig fra forening til forening, skal der herfra komme en kraftig opfordring til
at sætte de fornødne ledelsesressourcer af i den enkelte forening til at fremkomme med forslag og
skaffe sig de oplysninger, der er brug for.
Brugerbestyrelserne skulle få mere råderum i de kommende år. Den nye kulturchef Henning Elmelund har taget mange gode initiativer og er lydhør over for gode forslag. Der skulle ikke være noget
i vejen for, at han bliver det ankerpunkt, der får resten af den kommunale administration med på at
gennemføre de ændringer og forslag, der skal ændre tingenes tilstand. Der er bl.a. efterlyst flere
spændende nyskabende projekter, der kan foranledige udvikling af nye initiativer på idrættens område.
Valhøj Skole får et bredere fundament at stå på. Team Rødovre er på vej med finansiering af eliteidræt i Rødovre. Der tales om ca. ½ mill. kr. i udlodning allerede i efteråret 2014.

Vi står over for en meget spændende udvikling i Rødovre på Idrættens område. Det vil vise sig i
tiden, der kommer, om vi idrætsforeninger sammen med Rødovre Kommune er i stand til at tage
udfordringerne op på en fornuftig måde, eller om kommende undersøgelser af DIF eller andre
fortsat vil placere kommunen i bunden.
Men ”pyramiden er væltet”, så vi har hver især en opgave i at få rejst andre konstruktioner i de
kommende år.
Tak for året, der gik, til:
•
•
•

De mange foreningsrepræsentanter, der har medvirket i høringer det sidste års tid,
Medarbejdere og kommunalpolitikere i Rødovre Kommune, der har interesseret sig for idrættens vilkår og muligheder,
Kollegerne i bestyrelsen, der har holdt sammen om opgaverne, selvom de har været forskellige
og der ikke altid har været enighed om prioritering og løsning af disse.”

Under den mundtlige fremstilling af formandens beretning kunne forholdene omkring Peter Rysz
ophør i Rødovre kommune misforstås.
Birgitte fra FiR gjorde indsigelse mod dette og gjorde klart, at Peter selv sagde op. Poul Lundberg
har siden beklagede hvis han havde antydet andet.

Bemærkninger til formandens beretning:
Harry Arnholtz, Rulleskøjteklubberne: spurgte igen til overdækning af rulleskøjtebanen som har været
søgt og beskrevet siden 2001.
Poul svarede at den jo er stoppet pga. fredningsmyndighederne, men at det kan være den tænkes ind når
der skal bygges på Irmagrunden.
Dertil svarede Harry, at de ikke ønsker at ligge direkte inde i en bebyggelse idet deres sport larmer, og
det vil kunne genere beboerne.
Hardy fra Avarta: kunne heller ikke forstå at det var gået i stå.
Karoline fra El di ablo: mente at have hørt, at det skyldtes noget med frøer der skulle yngle i fred.
Poul svarede at vi skal arbejde videre til der sker noget.
Jan Kongebro (Formand for Kultur og fritidsudvalget): oplyste, at det INTET har med frøer eller lys at
gøre, men at hele området er fredet og at der derfor ikke kan bygges. Men at det der sker er, at man på
forhånd prioriterer, at det nok ikke kan lade sig gøre og derfor stopper det. Han mener dog aldrig at have
set det prioriteret på FiR´s prioriteringsliste. Jan anbefaler at man arbejder videre i FiR for at få det
prioriteret højt – hvis det er det man vil. I sidste ende er det et spørgsmål om hvad partierne vil stemme
for. I 2015+2016 er der lagt besparelser ind på 2% + 2%. Men I (FiR) er stærke som organisation blandt de
frivillige.
Gert Helmersen fra Rødovre Atletikklub spørger ind til et klubhus til deres klub: er der noget
tidsperspektiv for dette?
Poul svarer, at vi skal arbejde hen mod det indtil der sker noget. Og fortalte at anlægslisten fremover
prioriteres løbende og ikke kun hvert 4. år. Poul vil tage ønskerne med tilbage og drøfte dem med Henning
Elmelund.
Jan Krygermeyer BK Rødovre: Hvad vil Henning Elmelund gøre for at ændre tingene?
Poul svarede: at han ikke konkret ved det, men at Henning forsøger at tage udfordringen op og arbejder
længere end til kl. 16 for det.
Poul siger, at man skal gøre sig vigtig blandt politikerne, men at Henning Elmelund gør meget for at ændre
tingene til det bedre.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
Regnskab:
Jan Quaade fremlagde regnskabet og redegjorde for nogle af posterne.
Regnskabet herefter godkendt.
Indkomne forslag:
Ingen
Fastsættelse af kontingent:
Fortsætter uændret med 300 kr. årl.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Poul Lundberg genvalgt som formand
Birgitte Nielsen genvalgt som sekretær/menigt medlem af bestyrelsen
Valg af bestyrelsessuppleant:
Karin Finner genvalgt
Valg af 2 revisorer:

Poul Olesen og Jan Brehm genvalgt (Jan Brehm havde via sms besked tilkendegivet at han var villig til at
genopstille).
Valg af revisorsuppleant:
Preben Riel genvalgt
Evt:
Jan Quaade gjorde opmærksom på, at klubberne skal huske at give os besked hvis de ændre formand eller
skifter adresse – ellers er det svært for os at fremsende relevant materiale.
Poul orienterede om cykelklubben FIX 100 års jubilæum senere på året.
Michael Eriksen, Rødovre håndboldklub vil gerne have at FiR arbejder for at sommer/vintertiderne ændres
så vinterperioden starter før 1/8 20XX. Han vil sende en mail til FiR herom.
Karin Finner huskede alle på, at de kan benytte Idrætsklinikken hvis de kommer til skade. Det er gratis.
Preben og Poul takkede for god ro og orden og herefter sluttede repræsentantskabsmødet.
Referent
Birgitte Nielsen

