Beretning på FIR´s repræsentantskabsmøde
den 25. april 2018 kl. 17.00‐ca. 20.30
Foreningsåret 2017/2018
a) På mødet med kommunalpolitikerne i oktober 2017 fik vi at vide, at der ikke var
kommunale midler til investering i idrætsanlæg i den kommende valgperiode, dvs. 20182021,
b) Men Rødovre er inde i et byggeboom og der sker stor nettotilflytning til kommunen de
kommende år. Folketallet vil formentlig nå 45.000 i 2025 mod 37.000 10 år tidligere. Så
noget må der ske, bl.a. fordi aldersstrukturen også ændrer sig imod flere unge og yngre i
kommunen,
Fra bestyrelsens side har vi arbejdet på:
a)
b)
c)
d)

At sikre så mange tidssvarende idrætsanlæg som muligt,
At skaffe så mange midler til talent- og elitearbejdet som muligt,
At etablere en platform for kommunikation med nye borgere i Rødovre,
At deltage i relevante organer for at fremme idrættens interesser.

Hvad er der så især sket?:
Ad a. Renovering og bygning af idrætsanlæg
Ønskelisten er under opdatering. Der er nu ønsker til en samlet udgift eller investering på 50-75 mil.
kr. Listen består af ca. 15 ønsker, heraf 3 nye. 3 kendte ønsker opdateres. Om ca. 2 uger fremsendes
den endelige liste til borgmesterkontoret med CC: kultur- og idrætschefen.
Idrætssekretariatet har foreslået, at vi rykker afleveringstidspunktet frem fra maj til marts, så
ønskerne kan blive en del af budgetforhandlingerne samme finansår.
Så næste år skal I regne med at aflevere ønsker 2 måneder tidligere, dvs. omkring den 20. februar.
Ad b Midler til talent- og elitearbejdet
TEAM Rødovres uddelinger er forsat på ca.1 mil. kr. årligt. Igen en stor tak til sponsorerne og
kommunen for at skaffe ekstra midler til de største talenter i byen. Jan Quaade kan give flere
oplysninger om dette arbejde efterfølgende.
Ad c Profil mod nye borgere i IRMAByen og i andre byggerier i kommunen
Rødovre Kommunes administration er foranlediget af ønsker fra foreningerne i gang med at lave en
foreningsportal. Den forventes være klar ved årsskiftet 2018/2019. Dette værktøj vil lette
kommunikationen imellem foreningerne og kommunens administration. Vi håber, at det bl.a. ved
hjælp af denne også bliver enklere at kommunikere vores mange gode tilbud ud til de nye beboere i
Kommunen.
Kontakten til ELF-Development forventes at ende med en ny forening kaldet Mulighedernes Hus i
Kaffetårnet i IRMAByen. De 4 paraplyorganisationer, FIR, BUS, RAS og Rødovre Kulturråd
forventes at få en plads hver i bestyrelsen.
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Idrætsforeningerne er for første gang inviteret med til at deltage i IRMAByens motionsdag den 27.
maj. 6 grupperinger deltager: Gå-Lunt-Løb, Rødovre Floorball Club, ROG, Stafet For Livet
Rødovre, Byens Aftenskole og Rødovre Tennisklub.
Relationerne til IRMAByen og ELF Development vil vi følge yderligere op på i de kommende år,
da indbyggertallet i IRMAByen 7-dobles i forhold til i dag.
Ad d. Deltagelse i relevante organer for at fremme idrættens interesser
Bestyrelsen deltager sammen med mange af jer i diverse udvalg såsom:







Folkeoplysningsudvalget med 4 deltagere. Valgte for idrætten er Jan Quaade, Birgitte
Nielsen, Torben Z. Marstrup og Poul Lundberg Andreasen,
TEAM Rødovre, Jan Quaade deltager som FIR´s repræsentant,
Idrætslinjen via Valhøj Skole, Karin Finner Madsen er FIR´s repræsentant,
Styregruppen for IRMAByen, Poul Lundberg Andreasen er FIR´s repræsentant,
Udarbejdelse af årets ønsker til anlægsinvesteringer og -forbedringer, Poul Lundberg
Andreasen,
6 brugerbestyrelser ved de forskellige idrætsanlæg.

Brug disse indgange til at få jeres ønsker fremmet. Vi sidder der for det samme.

Perspektiver for 2018-2021




Rødovre vokser med flere og nye borgere, der har nye forventninger til os,
Idrætten må følge med væksten og udfordringerne fra andre former for idræt,
Digitalisering af foreningslivet slår igennem på kommunikation, betalinger og adgang til
anlæggene. Dette kræver noget af foreningerne i sig selv, men især, at der gøres noget for at
bygge foreningskulturen op blandt børn og unge,

Folkeoplysningsudvalget inviterer til debatmøde senere på året, så det kunne være spændende at
høre, om I har nogle spørgsmål vi skal have taget op i din forbindelse?
Der skal herfra lyde en varm tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde det forløbne år. Og
sidst, men ikke mindst vigtigt, vil jeg benytte anledningen til at takke suppleant Cristina Duelund
for den indsats hun har ydet. Hun har valgt at prioritere andre opgaver.
Poul Lundberg Andreasen
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