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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 13. januar 2021 

FIR for det fremtidige idrætsliv i Rødovre  

 
Det drejer sig om bevægelse inde og ude – også som bestyrelse 

 
Hermed referatet fra videomødet den 7. januar kl. 18-20 på Teams: 

 
a. Bordet-Rundt – Højst 1 minut pr. deltager: 
b.  Poul orienterede om baggrunden for mødet pr. video. Det lykkedes at få alle 

med, bortset fra Lone, der måtte deltage ved siden af igennem telefonen. Efter 
mødet gennemførte Lone og Poul et nyt møde pr. video og dette lykkedes. ERGO 
kører vi møderne pr. video de næste gange. Poul laver indkaldelse til den 16. 
februar kl. 18-20 via Teams, 

c. Rasmus meddelte, at ROG er lukket helt ned på grund af Covid-19. Er irriteret 
over, at Teknisk Forvaltning ikke har svaret på skriftlig forespørgsel fra ROG 
siden april, på trods af flere høflige rykkere => Kan FIR tage et fælles initiativ? 

d. Torben meddelte, at de i Islev Sportsdykkerklub også er lukket ned, 
e. Lone det samme for RFC; dog kan de spille elitekampe, 
f. Karin tilsvarende og i øvrigt har hun input under kasserer/betalinger senere.       

2. Konstituering af bestyrelsen/administration efter Jan Quaades bortgang: 
a. Rasmus indtræder som fuldt medlem frem til repræsentantskabsmødet april 2021, 
b. Karin Finner Madsen blev valgt som kasserer ind til repræsentantskabsmødet, 
c. Aftalen med Jesper Quaade som webredaktør i 2021 blev godkendt. 

3. Stillingtagen til, hvordan FIR betaler og administrerer, indtil nye disponenter økonomisk er 
godkendt af foreningens bank, 

a. Karin har fremsendt mail med formularer og råd om, hvordan vi får ny 
kassererfunktion på plads over for vores bank,  

b. Hun sørger for at få vores papirarbejde på plads senest i forbindelse med næste 
bestyrelsesmøde, 

c. Vi underskriver og godkender alle undervejs, hvis det er nødvendigt, 
d. Karin tager kontakt til revisorerne for at få aftale om, hvordan årsregnskabet for 

2020, der omfatter ca. 35 bilag, kan gøres færdigt og blive revideret tidligt nok i 
forhold til repræsentantskabsmødet. 
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4. Udpegning af stedfortræder for Jan Quaade i folkeoplysningsudvalget: 
a. Karin Finner Madsen/RS Volley blev indstillet, 
b. Poul skriver til Dorthe Larsen med begrundelse for, hvorfor det blev hende og 

ikke en af de to andre kandidater, 
c. Vi drøftede arbejdet i folkeoplysningsudvalget i 2021: 

i. Der kommer en ny ledelse: 
1. Som afløsere for Jan Quaade/formand og sekretær/Henning Elmelund 

ii. FIRs samarbejde med Britt Jensen giver nye idrætsemner forårsaget af 
1. Kommunens 5 ønsker jfr. konference i Viften den 24. oktober, 
2. Ny idrætspolitik for Rødovre Kommune skal udarbejdes og vedtages, 
3. Nye aktiviteter og her specielt FIRs tiltag sammen med borgmesteren 

vil komme op de næste 2-3 år, 
4. Nyvalg af kommunalbestyrelsen til november og nyvalg til 

folkeoplysningsudvalget til januar/februar 2022. 
5. Udpegning af personer til at indgå i de 3 DGI-projekter under ”Børn og Unge i Forening”? 

a. Foreningsudvikling i Idrætsforeningerne? 
i. 5-7 foreninger til at begynde med?: Rasmus Mellerup 

b. Fritidspas? 
i. Forslag til Rødovreordning med model herfor: Karin Finner Madsen 

c. Analyse af idræts- og motionsvaner i Kommunen: Poul Lundberg Andreasen 
i.  Hvilke vaner har vi? 

ii. Hvem skal sættes ind? 
d. Hvad gør vi for at få flere foreninger med? – Alle retter henvendelse til 

specifikke ledere i andre foreninger for at få flere med. Se mail derom.    
6. Hvordan kommer vi videre med samarbejdet med borgmester og kommunen som sådan? 

a. Hvordan er de første 5 videomøder gået? (Input fra Rasmus og Poul), 
b. Hvilke andre møder bliver gennemført og hvad kan vi forvente os? 

i. Læs bla. Rødovredelen af State og the City 2028; den DGI-undersøgelse, 
som er grundlag for kommunens projekt med DGI Storkøbenhavn, samt 
befolkningsprognose pr. 11. marts 2020, 

ii. Vi gør status på næste møde den 16. februar. Primære udfordring er, hvordan 
vi kommer med i prioriteringsopgaven? 

c. Team Rødovre: Diskussion af, hvordan vi får indflydelse i dette organ og hvem 
vi skal vælge, om nogen overhovedet. Tages op næste gang. Team Rødovre 
starter arbejdet op igen primo marts. 

7. Flytning af repræsentantskabsmødet til april: 
a. Afvikles i Loen på Rødovregaard den 13. april, 
b. Poul skriver til Preben Riel og Peter Fugl Jensen, når Loen er reserveret.  

8. Eventuelt.  
a. Næste møde bliver et videomøde den 16. februar og der udsendes ikke 

nyhedsbrev denne gang. Vi venter til næste gang, hvor vi har lidt mere at skrive 
om.  

b. Referatet lægges op på hjemmesiden af Poul, når det er godkendt af bestyrelsen. 
 
Referent: Poul Lundberg Andreasen  


