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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 23. februar 2021 
 
Referat af videobestyrelsesmøde den 16. februar kl. 19.00-21.30 med deltagelse af hele bestyrelsen. 
 
Dagsorden: 
 

1. Bordet Rundt, 
2. Betalinger, regnskab 2020, kontingenter, 
3. Folkeoplysningsudvalgsmøderne den 19. januar og 9. februar, 
4. Team Rødovre 27. januar og 12. februar, 
5. Børn og Unge i forening 
6. Møderække ny idrætspolitik 
7. Det nye FIRs hovedopgaver i 2021-2022 
8. Repræsentantskabsmøde 
9. Eventuelt herunder næste møde  

 
Ad 1. Bordet Rundt  
 
Karin meddelte, at RS Volleys store volleystævne er aflyst på grund af Covid-19-restriktioner. En 
lille overraskelse som erstatning kommer i Rødovre Lokalnyt i nærmeste fremtid. Lone berettede, at 
de bedste floorballhold nu træner og spiller, men skal følge strikse Covid-19-retningslinjer. 
 
Ad 2. Betalinger, regnskab 2020, kontingenter  
 
Karin kan nu agere i banken sammen med formanden. RS Volley kan dermed få sit udlæg tilbage. 
Mangler digital medarbejdersignatur til E-boks, men det får vi på plads også. Årsregnskabet for 
2020 bliver færdigt til repræsentantskabsmødet. Laver budget for 2021 og sender kontingent-
opkrævninger ud til alle foreninger, så der er betalt inden repræsentantskabsmødet. 
 
Stor ros til Karin fra alle for at bringe kassererfunktionen tilbage i normal gænge.     
 
Ad 3. Folkeoplysningsudvalget 19. januar og 9. februar 
 
Karin, Torben og Poul berettede som idrættens repræsentanter i udvalget om de vigtigste hændelser: 
 

1. Lene Due er ny formand for folkeoplysningsudvalget og Poul næstformand begge frem til 
nyvalg i januar 2022, 

2. DGIs undersøgelse ”Rødovre i bevægelse” er præsenteret for folkeoplysningsudvalget, der 
behandler rapporten i detaljer på næste møde den 23. marts, 

3. Procedureforslag til høringsrække omkring de nye idrætspolitikker for Rødovre Kommune 
blev fremlagt og godkendt den 9. februar, 

 Den nye chef for kultur- og fritidsområdet forventes at tiltræde pr. 1. april 2021. 
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Ad 4. Team Rødovre den 27. januar og 12. februar  
 
FIR er tildelt en post her og har skullet besætte posten efter Jan Quaade. I praksis har FIR ikke 
passet jobbet siden den 1. september. Der kom et uventet tidligt bestyrelsesmøde den 27. januar, 
hvor Poul deltog. Her blev et strategiarbejde igangsat og der har været 1. møde i en gruppe derom 
den 12. februar. To yderligere hastemøder følger de næste par måneder. 
 
Poul deltager som FIRs repræsentant og er endvidere valgt som kasserer i Team Rødovre. På næste 
møde vil det blive afklaret, hvordan idrættens repræsentant kan kommunikere med  medlems-
foreningerne omkring kriterierne for at komme i betragtning til støtte som idrætstalent eller 
eliteidrætsudøver. 
 
Bestyrelsen i FIR efterspørger også en god definition på, hvad begreberne ”elite” og ”talent” drejer 
sig om i Rødovre. I virkeligheden en del af den nye idrætspolitik. 
 
Ad 5. Børn og Unge i Forening 
 
Bestyrelsen gjorde status på de tre projekter, der er i gang. Rapporten ”Rødovre i bevægelse” er 
modtaget. Samtidigt er mange frivillige i gang i de forskellige grupper på FIRs opfordring. Vi 
besluttede at sende et brev til projektlederen og Camilla Niebuhr om vores opfattelse p.t. 
Brevudkastet med input fra Karin, Rasmus og Poul sendes rundt til alle snarest, så brevet afgår fra 
bestyrelsen i løbet af en uges tid. 
 
Ad 6. Møderække ny idrætspolitik 
 
Poul meddelte, at høringerne med ca. 25 foreninger går rigtigt godt. Men vi nærmer os også en 
konklusion. Den findes formentligt ultimo marts. Indledende skitser hertil er på tegnebrættet. 
Bestyrelsen besluttede at støtte formanden i dette arbejde i den kommende tid, så vores forslag og 
ønsker får størst mulig demokratisk fundering. Næste bestyrelsesmøde har dette spørgsmål som 
hovedtema.  
 
Ad 7. Det nye FIRs hovedopgaver i 2021-2022 
 
FIRs foreninger er repræsenteret i langt flere kommunale udvalg og projektgrupper end tidligere. 
Poul fremviste en power point præsentation over prioritering af vores indsats for perioden 1. januar 
2021 – april 2022. Oversigten er efter mødet fremsendt til alle i bestyrelsen. Den blev brugt som 
ramme for at prioritere det næste års fælles indsats 
 
Det drøftedes, hvordan vi på såvel kort som langt sigt får den mest tilfredsstillende repræsentation i 
beslutningssystemet i Rødovre. Vi står midt i vadestedet imellem to borgmesterperioder i et valgår, 
så det næste års tid er atter helt specielt. Og det er efter to usædvanlige år med de ni foreningers 
gruppearbejde august 2019-marts 2020 og et Covid-19-præget år marts 2020 – marts 2021.    
 
Ad 8. Repræsentantskabsmøde  
 
Dette afvikles den 13. april. Dvs., at indkaldelse skal ud senest i slutningen af marts.     
 



3 
 

Ad 9. Eventuelt herunder næste møde. 
 
Næste møde afholdes som videomøde torsdag den 4. marts kl. 19.00-21.00. Vi opretholder 
muligheden for at afholde et bestyrelsesmøde den 30. marts. 
 
Referent: Poul Lundberg Andreasen 
Godkendt af bestyrelsen  


