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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 15. april 2021  
 

 
Referat fra Orienteringsmøde for FIRs repræsentantskab 

Tirsdag den 13. april kl. 18-19.40 
Via Microsoft Teams 

 
”Idrætsavis juni 2021 – Hvorfor? – Hvordan? - Igangsætning 

 
 
Deltagere:   20 deltagere fra 15 foreninger samt Peter Fugl Jensen, Rødovre Lokalnyt. To  
                    foreninger, der ikke kunne deltage, har tilkendegivet støtte også     
Afbud:        Torben Marstrup, Lene Henriksen, FIRs bestyrelse  
Referent:     Poul Lundberg Andreasen efter godkendelse i FIRs bestyrelse 

 

 
Dagsorden og referat 

Bilag 1. Avis for idrætslivet – for et sundere og mere aktivt Rødovre er med som en del af referatet 

 
 
1. Velkomst og baggrund for 

Idrætsavisprojektet  

 

 
Poul takkede for fremmødet og gav deltagerne en begrundelse for 
initiativet. Det er vigtigt, at idrætten kommer kvalificeret til orde 
i den forestående debat op til kommunalvalget. Derudover har vi 
behov for at komme ud til borgerne, når vi for alvor får lukket op 
for samfundet midt på sommeren, hvor de fleste er vaccineret. 
 
Udgangspunktet var vedhæftede oplæg, der har været udsendt til 
alle medlemsforeninger under FIR som en del af invitation til 
orienteringsmødet. Oplægget bliver nu tilrettet jfr. 
tilbagemeldingerne fra mødet.  

 
 
2. Idrætsavis juni 2021- 

Hvordan? - Igangsætning 
 
 
 
 
 
 
 

 
Næsten alle deltagere bød ind omkring projektet. Alle deltagere 
syntes, at projektet er godt og skal realiseres på en passende måde 
inden kommunalvalget. 
 
Kommunalbestyrelsen starter en formel høringsproces omkring 
nye idrætspolitikker og en anlægsplan for 2022-2029 op på møde 
i Rødovre Stadionhal den 12. juni 2021 kl. 9-13, 
 
Bestyrelsen går videre med et idrætsavisprojekt, hvor: 
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 Hovedudgivelse sker ultimo august, med opfølgning ca. 
1. oktober i forbindelse med FIRs høringsmøde; 

o 16 individuelle sider og 8 generelle kan være 
sigtepunktet for 1. udgave, 

o 8 generelle sider kan være sigtepunktet for 2. 
udgave, 

 Bindende tilmelding sker snarest og meget af stoffet 
produceres inden udgangen af juni, 

 Der arbejdes især på at give de fælles ”FIR-sider” - 8 i 
begge udgaver et så stærkt visionært og samlende præg 
som muligt, 

 Der fremsendes snarest muligt sammen med Rødovre 
Lokalnyt til alle foreninger et ajourført koncept, så det 
afklares, hvor mange foreninger der vil være med i 
hvilket omfang, 

 Skrivetalenter uden for bestyrelsen forventes inddraget i 
arbejdet. 

 
 
Ad 3. Eventuelt 

 
Det udsatte repræsentantskabsmøde gennemføres på et belejligt 
tidspunkt, formentligt i juni eller august måned, når Covid-19-
restriktionerne tillader et fysisk møde. 
 
Bestyrelsen takkede deltagerne i den konstruktive medvirken i at 
komme videre med den fælles udvikling af vilkårene for idrætten 
i Rødovre. 
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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 30. marts 2021  
 

Bilag 1 
Invitation til at deltage i Orienteringsmøde om ”Avis for Idrætslivet” via Teams 
 
 
Til alle medlemmer af FIR  
 
Den 13. april kl. 18-20 afholder FIRs bestyrelse digitalt orienteringsmøde for 
medlemmerne af FIR via Teams omkring følgende punkter: 
 

1. Velkomst og optælling af antal deltagende foreninger 
2. Kort status på dialog med Rødovre Kommune v/formand 
3. Præsentation af projektet ”Avis for Idrætslivet” v/bestyrelse og Rødovre 

Lokalnyt 
4. Tilbud/vilkår for deltagelse (se bilag 1 vedhæftet) 
5. Eventuelt 

  
I bestyrelsen var vi klar til at indkalde til repræsentantskabsmøde den 23. ds., men har 
måtte udsætte dette, indtil forsamlingsloftet muliggør afholdelse. Hermed kommer vi 
i klemme med vort planlagte Idrætsavisprojekt, der helst gennemføres de kommende 
2-3 måneder.    
 
Idrætsavisen er planlagt at udkomme primo juni, hvorfor projektet nu sættes i gang 
via Orienteringsmødet og efterfølgende indgåelse af 1:1-aftaler med så mange af 
FIRs foreninger som muligt.     
 
Bedste hilsener 
Bestyrelsen for FIR  
 
Bilag 1. Avis for idrætslivet – for et sundere og mere aktivt Rødovre, 2 sider 
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Bilag 1. Avis for idrætslivet – for et sundere og mere aktivt Rødovre 
 

Alle medlemsforeningers chance for at blive opdaget af flere 
og for os alle en anledning til sammen at løfte idrætten i Rødovre 

 
Projektets formål og omfang 
 
FIR udgiver en avis for idrætslivet i Rødovre i uge 23-2021 som indlæg i Rødovre 
Lokalnyt den 9. juni. 
 
Indlægget er planlagt til at udgøre 24 helsider: 
  

 hvor 16-20 sider er annoncer og profilomtale af de enkelte idrætsforeninger i 
Rødovre, 

 4-8 sider er redaktionelle indlæg omkring Idrætslivets status i Rødovre den 9. 
juni 2021. Nogle få sider kan blive anvendt til tegning af annoncer fra andre 
aktører på idrætsmarkedet i Rødovre, 

 Afhængigt af foreningernes tilslutning kan vi udkomme med et 16-siders tillæg 
eller et 32-siders tillæg.  
 

Avisen udgives af FIR igennem et redaktionelt samarbejde med Rødovre Lokalnyt.  
 
Ud over omdeling af ca. 18.000 eksemplarer igennem RLNs normale 
distributionskanaler, modtager FIR 1.700 ekstra eksemplarer til anvendelse blandt 
FIRs medlemsforeninger samt på de idrætsanlæg og institutioner i Rødovre, som 
normalt har nyheder liggende fremme til borgernes afbenyttelse; dvs. Rådhuset, 
bibliotekerne og Rødovregaard m.v. 
 
Der oprettes en undermenu på rrn.dk/sport, hvor alle informationer fra foreningerne 
lægges op for resten af 2021, så brugere kan se: 
 

Foreningen – sport - hvor – hvad tid – kontaktinfo 
 

De mest nyhedsmindede artikler vil blive lagt op på rnn.dk og på Facebook/Rødovre 
Lokalnyt. De rammer de yngre læsere og vil lægge op til debat. Her er det vigtigt, at 
at foreningerne også deltager og er med til at lægge op til debat.  
 
Den enkelte forening tilbydes flg. alternative løsninger (priserne er inkluderet moms): 
 

1. En basisannonce på 2 * 115 mm og 2 spalter skriveplads – Gratis 



5 
 

www.fir.dk 

2. En ½ side i RLN omfattende en basisannonce samt profilomtale på resten 
2.000 kr. 

3. En helside i RLN omfattende en basisannonce samt profilomtale i øvrigt 
4.500 kr.  

 
Normalprisen for en helside i RLN er 7.500 kr., så priserne er ca. halveret i forhold til 
selv at indrykke en profilannonce på ½ eller 1 hel side i bladet. I dette regnestykke er 
der også mulighed for at trække på hjælp fra en leverandør af rådgivning omkring 
målrettet optræden på sociale medier – Jacob Lind Tolborg, som flere af jer måske 
kender lidt til. 
 
Når priserne kan holdes så langt nede, skyldes det, at vi har fået et virkeligt godt 
tilbud fra Rødovre Lokalnyt samt modtager 30.000 kr. fra Kommunens Covid-19-
pulje, hvis projektet gennemføres. Træk på FIRs egenkapital indgår også, da vi har 
sparet ca. 40.000 kr. op de sidste 3 år.   
 
Tanken er den, at den enkelte forening vælger: 

 
 I annonceformat at udbyde de idrætstilbud, som man ønsker at stå for, 
 I profildelen at pege på nogle at de temaer, som mere end halvdelen af 

medlemsforeningerne har berørt under den høringsrunde, som er afviklet de sidste 
tre måneder med borgmester Britt Jensen og dennes ledsagere i de videomøder, 
der blev gennemført. 

 
For ud over at præsentere de mange forskellige tilbud vi tilsammen tilbyder 
idrætsudøvere i Kommunen, så er det også formålet med idrætsavisen at synliggøre 
de mange gode ideer til yderligere udvikling af idrætslivet, som de sidste par års 
projektarbejde og debat har afstedkommet. 
 
Rødovre Lokalnyts redaktion medvirker aktivt i at bistå med at tilvejebringe et så 
spændende materiale fra den enkelte forening som muligt. Hver forening skal blot 
vælge den løsning, som I foretrækker og opgive 1-2 kontaktpersoner, der kan sørge 
for at få stoffet gjort klart sammen med Rødovre Lokalnyt. 
 
Idrætsavisen udgives af FIR i et samarbejde med Rødovre Lokalnyt. Der er stor 
frihed til at skrive de enkelte indlæg/profilannonce så levende og inspirerende som 
muligt. FIRs bestyrelse ønsker dog at sikre sig, at tonen i bladet er overvejende 
positiv og konstruktiv, så vi som idrætsorganisationer får en god modtagelse af 
læserne. Dette ønske er der sikkert stor forståelse for i medlemskredsen.     
 


