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Referat af FiR repræsentantskabsmødet d. 19/8 2020  
 
Godkendelse og optælling af stemmer: 15 klubber var fremmødt og 7 fra FiR´s bestyrelse. Dvs. i alt 
22 stemmeberettigede personer.  
 
Valg af dirigent: Preben Riel blev valgt 
 
Formandens beretning:  
Poul aflagde sin beretning og startede med at fortælle, at repræsentantskabsmødet jo er rykket fra april til 
her i august pga. det store Coronaudbrud i landet hvor hele Danmark stort set var lukket ned i april måned 
(også)  
Fortalte derefter om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i det tidlige forår hvor vi vedtog nye 
ambitioner om et bedre samarbejde og dermed bedre vilkår for idrætten og generelt bedre samarbejde 
både mellem klubberne og i forhold til forvaltningen. Det sætter vi stor pris på, siger Poul.  
 
Han fortæller videre, at selvom Danmark stort set lukkede ned pga. Corona, så er der arbejdet videre med 
dette lige siden og der har i RLN (Lokalavisen) været en længere debat om dette emne der bl.a. har ført til 
at alle klubber bliver indbudt til et dialogmøde med bl.a. deltagelse af Borgmesteren d. 24/10 20 (hvis det er 
muligt pga. Corona)  
 
Poul opfordrede kraftigt til at man møder op og giver sin og klubbens mening til kende.  
 
Herefter takkede Poul Lokalavisen for at bringe det på banen. Sagde igen at det var vigtigt at vi prioriterer 
samarbejdet mellem foreningerne/klubberne og forvaltningen og at man ikke kan tillade sig at være 
”ligeglade” med hverken Forvaltningen eller FiR, hvis man ønsker at der skal ske ændringer. Vi må alle gøre 
en indsats.  
 
Vi har i FiR lavet meget og de steder vi i 2020 har svigtet, er udelukkende Coronaens skyld, f.eks. 
Foreningslederfesten og Sjove Lørdage som er blevet aflyst.  
 
Tak for et godt samarbejde med bestyrelsen og tak til Jer foreninger og til alle de ting I har medvirket med 
og til både til møderne – og imellem dem.  
Specialt tak til Birgitte der har tilkendegivet at hun ikke genopstiller – efter at have siddet i FiR´s bestyrelse 
de sidste 27 år.  
 
Herefter var der spørgsmål til beretningen: 
 
Thomas fra RH: tilkendegiver at det er modigt af Poul at han stiller sig op og siger sin mening, det har 
manglet i Rødovre i mange år. Opfordrer til at vi tænker i nye rammer og at der laves en opdateret/ny 
bredde- og elitepolitik. 
 
Peter RLN: takkede for ros af avisen og beder os alle om at tage godt imod den nye Borgmester Britt 
Jensen 
 
Gitte fra Rød.Floorballklub: spørger om der ikke plejer at deltage flere af FIR´s nogen og 40 foreninger, i 
dag er vi kun 15 klubber. Svaret er Ja, der plejer at være flere.  
 
Thomas fra RSIK: Takker for FiR´s store arbejde og at RSIK bakker op om fællesskabet.  
 
Ivan, Avarta: Mener at idrætten er blevet syltet de sidste 25 år.  
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Rasmus, ROG: mener FiR var en sovende ting – er glad for de nye tiltag og håber vi sammen kan stå 
sammen selvom vi alle gerne vil have hver vores ting. 
 
Herefter blev beregningen klappende godkendt.  
 
Regnskab: 
Jan fremlagde regnskab for 2019, der var ingen spørgsmål til regnskabet, der herefter blev godkendt.  
 
Forslag: ingen indkomne forslag 
 
Kontingent: Vedtaget at det fortsætter uændret med 300 kr. årligt,  
 
Valg af formand: Poul Lundberg Genvalgt 
Valg af bestyrelsesmedlem: Birgitte ønsker at stoppe hvorefter Lone Henriksen blev valgt 
Valg af bestyrelsessuppleant: Rasmus Mellerup ROG blev foreslået og valgt 
Valg af 2 revisorer: Preben Riel og Jan Brehm genvalgt 
Valg af revisor suppleant: Ivan Holm, Avarta valgt.  
 
Evt:  
Poul takkede for genvalget og bød velkommen til de nye medlemmer i FiR og takkede samtidig Birgitte med 
blomster og en pæn gave som tak for hendes mange års arbejde for og med FiR. og takkede til slut Preben 
Riel for at klare jobbet som dirigent så fint.  
 
Referent  
 
Birgitte Nielsen 
 
 


