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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 

 

Rødovre, den 23. september 2021 
 

 
Til panelet af kommunalpolitiske debattører og FiRs medlemsforeninger m.fl.  
 
Partiernes idrætspolitik de næste 4 år – Rødovregaard den 7. oktober 2021 
 
Kommunalvalget står for døren. Medlemskab i en idrætsforening eller idræt på egen 
hånd i Rødovres dejlige omgivelser er en vigtig del af tilværelsen som borger i 
Kommunen. Men ligger Rødovre placeret i det idrætspolitiske landskab i Danmark, 
hvor vi skal?   
 
FIR har derfor inviteret alle opstillingsgodkendte partier i Rødovre til at deltage i en 
paneldebat på 
 

Rødovregaard torsdag den 7. oktober kl. 19.00-22.00 
 
Vi går ud fra, at jeres forening ønsker at medvirke til at skabe en god dialog med 
kandidaterne til kommunalvalget. For syv debatlystne debattører fra 
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er klar til at gå på scenen (se liste side 2). 
 
Debatten vil blive ledet af Peter Fugl Jensen fra Rødovre Lokalnyt. 
 
Har I nogle temaer, som har særlig interesse, kan I melde disse ind skriftligt til os, så 
tager vi dem med til formødet med ordstyreren. Se bilag 1 med skitse til temaforslag.  
 
Venligst meld tilbage derom på pla@fir.dk  
 
Med venlig hilsen 
Poul Lundberg Andreasen 
Formand for FIR 
Mailadresse: pla@fir.dk,  
Telefon 20 21 99 13 
 
PS: Udkast til kommunens nye idrætspolitik findes på(kan læses fra d. 30. september): 
https://www.rk.dk/politik/politiske-udvalg/kultur-og-fritidsudvalget/ 
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Oplysning 1. Spørgsmål, der kan komme op på debataftenen den 7. oktober 2021: 
 

1. Hvilke mål skal vi have på idrætsområdet i Rødovre? 
2. Er Rødovres kommunale service og indsats på idrætsområdet, som den skal 

være?  
3. Hvordan forholder dit parti sig til udbygning og renovering af 

idrætsfaciliteterne i Rødovre? 
4. Og bør/kan erhvervslivet og private sponsorer inddrages mere? 

 
Ovennævnte er eksempler på, hvad de centrale spørgsmål kan blive den 7. oktober. 
Vi tilretter listen ud fra foreningernes tilbagemeldinger, men det enkelte partis 
holdning til disse kan få betydning for stemmernes placering ved valget til november.  
 
Bemærk venligst, at FIR udgav en idrætsavis i samarbejde med Rødovre Lokalnyt 
den 25. august. Der laves en opfølgningsavis med udgivelse ultimo oktober, hvor vi 
bl.a. dækker høringsmødet den 7. oktober.  Det er en af måderne, hvorpå vi forsøger 
at bringe debatten ud til borgerne i byen. 
 
Oplysning 2. Debatpanelet alfabetisk efter fornavn  
 
Britt Jensen – Socialdemokratiet 
 
Karin Frøidt – Venstre  
 
Kim Drejer – Det Konservative Folkeparti 
 
Kim Hammer – Dansk Folkeparti 
 
Martin Rosenkrantz – Socialistisk Folkeparti 
 
Peter Mikkelsen – Enhedslisten 
 
Ordstyrer:  
 
Peter Fugl Jensen, Rødovre Lokalnyt 
 


