
1 
 

 
 

FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 1. oktober 2021 
 

Referat fra FIR’s (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre)  
ordinære repræsentantskabsmøde 2021 afholdt den 2. september 2021 

 
Mødet indledtes med et minuts stilhed for afdøde Jan Quaade, kasserer i FIR igennem en lang 
årrække. 
 
Ad pkt. 1 (Godkendelse og optælling af repræsentanter v/Karin Finner Madsen) 
som kunne konstatere, at ingen er i restance, og der var 32 deltagere til stede. 
 
Ad pkt. 2 (Valg af dirigent, herunder præsentation af samtlige deltagere) 
Preben Riel valgtes til dirigent, og han konstaterede, at forsamlingen var korrekt indkaldt. Under 
samme punkt blev Prosper Raaberg valgt som referent. 
 
Ad pkt. 3 (Formanden beretning) 
Formand Poul Lundberg indledte med at oplyse, at FIR har fået tre nye medlemmer – Copenhagen 
Vikings. der er skater-hockey og som nu er tilbage i Rødovre, RISK, der er street-basket og 
Rødovre Padel Club, der er en slags tennis. Og han bød de tre nye medlemmer hjerteligt velkomne i 
FIR. 
Formanden ville desuden gerne drøfte ”hvordan vi kan komme videre” efter beretningen, der forelå 
i printet version, og som efterfølgende blev vedtaget.  Han mener, vi er kommet godt igennem bl.a. 
covid19 og befinder os i en mere stabil situation, så vi fremad kan få nogle friske idrætspolitikker, 
ikke mindst med en ny borgmester og de idrætspolitiske ideer, der senest er fremlagt og forventelig 
vedtages i efteråret.   
Formanden havde til ”drøftelserne udarbejdet syv spørgsmål med underpunkter, der ligeledes lå i 
print til forsamlingen og de er tilføjet her: 
 

1. Hvor ambitiøse skal vi være med hensyn til den organiserede idræt i Rødovre? 
a. Skal vi følge Vestegnen eller skal vi følge landsniveauet? 
b. 12.000 idrætsudøvere? 
c. 15.000 eller sågar 20.000? 
d. Hvad skal prioriteres højest? 

i. Talent og elite? 
ii. Mange børn og unge i almindelighed? 

iii. Yngre motionister? 
iv. Ældre motionister? 
v. Piger/kvinder?  

e. Eventuel prioriteret rækkefølge? 
2. Er 10 * 10 mio kr. i nyanlæg de næste 10 år tilstrækkeligt?  

a. Hvilke faciliteter har vi egentligt brug for? 
b. Og i hvilken prioritering? 
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c. NB: Hvis I har en god idé, så gå i gang med at søge, så den i det det mindste kan blive 
overvejet til langtidsplanen i 2022!  

3. Og hvad med drift og vedligeholdelse? Kommunen har lavet en intern undersøgelse, der tyder 
på, at 250-350 mio kr. skal bruges på systematisk vedligehold de næste 15 år. Dette spørgsmål 
skal der også arbejdes med, da idrætsanlæggene ellers kan komme nederst i bunken her også,   

4. Hvor kan foreningerne selv gøre det meget bedre fremover? 
5. Hvad skal FIR fokusere på som paraplyorganisation de kommende 4 år? 
6. Kan vi nå ud til borgerne som sådan og videre end til politikerne? 
7. Hvordan vil din forening medvirke i mødet med de politiske partier på Rødovregaard den 7. 

oktober? 
 
Under debatten af ovenstående oplæg – og inden dagsordenens punkt 4 – var der mange indlæg, der 
her gengives, så godt det er referenten muligt og i ultrakort form: 

 Er der nye anlæg på vej? Nej, men dog alligevel tre styks: En ny skydebane ved Vestbadet 
er på vej, to-tre år senere end planlagt.  

 Skaterhockeybane synes også på vej (selvom det er 20 år siden, det første gang kom på tale) 
og skulle have været indviet i maj 2020! (?) 

 Nyt klubhus i Islev, hvor Islev Taekwondo sku’ have’ været med på råd, er endnu ikke på 
plads, men burde være færdigt og ikke indvirke på udgifter andre steder. 

 Det blev påpeget, at Rødovre ligger i bunden af samtlige kommuner på Vestegnen, der 
tillige ligger i bunden på landsplan, når det gælder aktiv deltagelse til motion og idræt. Det 
har bl.a. medvirket til, at FIR har udgivet en avis (et tillæg til Rødovre Lokal Nyt), hvori der 
peges på betydningen af navnlig tre behov: 

 1) Flere forskellige idrætsformer for alle 

 2) Vi (FIR m.fl.) skal tydeligt præcisere ”vores” behov – vi har (åbenbart) været for passive 
i (for) mange år 

 3) Vi (ditto) skal pege på og få igangsat renoveringer og vedligeholdelse af eksisterende 
anlæg og bygninger mv. 

 Pilotprojekt i efteråret 2021 – her er det vigtigt at få gjort opmærksom på de ideer, der må 
være hos klubber og foreninger. 

 At få etableret en finansieringsplan, der kan fastholde projekterne og deres gennemførelse. 
Her bør FIR spille en vigtig rolle. 

 Til oplæggets pkt. 4 mente Maria Grøndal, Orient, at man må huske på andre foreninger, fx 
ved at etablere en bedre og bredere kommunikation. 

 Og kommunikationen kan man bl.a. selv starte i nærområdet og også selv være opsøgende, 
sagde Lene fra Islev Taekwondo. 

 Jan Krügermeier fra BK Rødovre spurgte, om det er FIR’s indtryk, at man bliver hørt i 
Kommunen? 

 Rasmus Mellerup, FIR mener klart, at FIR er begyndt at blive hørt og nævnte de ti (10) mio. 
kr! Men det påpegede, at det er vigtigt at kigge på idrætspolitikken og ligeså at tænke det ind 
i fx ansøgninger. 
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 Daniel Hammer, B 77 fodbold syntes, det var dejligt at høre, at der er midler, men svært at 
se dem udnyttet pga. mange regler i byen. Derfor opfordrer han til samarbejde og 
koordination i fodboldklubberne, så der eksempelvis ikke bygges forkert. 

 Jan fra BK Rødovre spurgte til prioriteringsliste(n) til kommunen, om FIR får indflydelse på 
den? Hvortil PL svarede ja, og at FIR nu er med i både liste og prioritering – men at han 
også spændt på det kommende (nye) samarbejde. 

 Maria fra Orient har mere end 100 børn, som ikke kan få plads til at deltage i svømning 
(Islevbadet), hvorfor der må prioriteres efter behov – hvor der er størst behov for noget! Her 
kunne Preben Riel og PL oplyse, at det i første omgang er embedsværket (dvs. Teknisk 
Forvaltning), der skal træffe den beslutning, hvis det drejer sig om nye anlæg. Ellers skal en 
ansøgning sendes til Kultur og Fritidsforvaltningen, hvorfra den sendes videre. Jan fra BK 
Rødovre tilføjede, at det er meget svært at samarbejde og give af, når man ikke har noget at 
give af,  

 Henrik Raaschou fra Rødovre Padel Club ville gerne vide, hvem, som træffer beslutninger 
og fik samme svar af Preben Riel, som han gav Maria. 

 Gert Nielsen, SISU spurgte om hvor mange foreninger, FIR har, og som (også) er tilmeldt 
Folkeoplysningsudvalget? Svaret er 43, og man kan ikke være med i FIR uden at være 
godkendt som forening i Folkeoplysningsudvalget. 
  

Ad pkt. 4 (Regnskab 2020, herunder budget for 2021) 
Kasserer Karin Finner Madsen gennemgik regnskabet, der ligeledes forelå i printet version og blev 
vedtaget. 
 
Ad pkt. 5 (Indkomne forslag) – var der ingen af 
 
Ad pkt. 6 (Fastsættelse af kontingent) – fortsætter uændret 
 
Ad pkt. 7 (Valg af bestyrelsesmedlemmer) 

 Kasserer Karin Finner Madsen har været konstitueret efter Jan Quaade’s bortgang – og 
fortsætter efter indstilling de næste to år, hvor hun vil være på valg igen. 

 Næstformand Torben Marstrup genopstillede ikke og blev erstattet af Preben Riel, som var 
indstillet af bestyrelsen. 

 Bestyrelsesmedlem Rasmus Mellerup genvalgtes for to år efter indstilling af bestyrelsen. 
Han indtrådte tidligere på året i Karin Finner’s bestyrelsesplads, der blev ledig, da hun 
overtog kassererposten. 

 
Ad pkt. 8 (Valg af bestyrelsessuppleanter) 

 Ann Oxfeldt Olsen, Islev Taekwondo nyvalgtes efter Preben Riel. 
 
Ad pkt. 9 (Valg af to revisorer) 

 Ivan Holm, Avarta nyvalgtes efter indstilling fra bestyrelsen, mens Prosper Raaberg, 
ligeledes Avarta, efter indstilling fra bestyrelsen afløste Jan Brehm (B 77), som ikke 
ønskede genvalg. Begge valgtes for et år. 
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Ad pkt. 10 (Valg af revisorsuppleant)  

 Nyvalgtes Daniel Hammer, B 77 
 
Ad pkt. 11 (Eventuelt) – ingen kommentarer 
 
Efterfølgende fik Torben Marstrup en stor tak samt vin fra FIR for mange års indsats i bestyrelsen. 

  
Referent Prosper Raaberg 
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Formand Poul Lundberg Andreasens beretning  
på repræsentantskabsmødet den 2. september 2021 

 
Kære repræsentanter 
 
Det ordinære repræsentantskabsmøde afvikles i dag med 4 1/2 måneds forsinkelse. 
 
Væsentlige eksterne faktorer har sat deres præg det sidste års tid: 
 

 Covid-19-restriktionerne gjorde livet meget besværligt for de fleste af os. Har også bevirket 
en udsættelse af dette ordinære repræsentantskabsmøde 4 ½ måned. Min beretning dækker 
derfor perioden 1. september 2020 – 31. august 2021.  

 Dialogprocessen med borgmester Britt Jensen har været igennem flere faser: 
o Høringer den 24. oktober 2020 og den 12. juni 2021, 
o Videomøder med 29 foreninger 15. december 2020 – 3. maj 2021, 
o Input fra bestyrelsen omkring anlægsprioriteringer, vedligeholdelsesplan for 

kommunens anlæg og nye idrætspolitikker til borgmester og dennes sekretariat hen 
over sommeren. 

 Personskift på væsentlige poster: 
o Birgitte Nielsen, RS Volley og Jan Quaade, GIF Orient afløst af Rasmus Mellerup, 

ROG og Karin Finner Madsen, RS Volley, 
o Camilla Niebuhr, Mark Pelle Noppen og Morten Vestergaard har afløst Jette Egholm, 

Henning Elmelund og Kim Halberg, 

 Kommunalvalget afholdes den 16. november med FIR-møde med kommunalpolitikerne 
den 7. oktober 2021. 

At vi frivillige er så rede til at drive vores foreninger videre oven på den store udfordring, som 
Corona-krisen har udgjort, er beundringsværdigt. Herfra kan jeg kun rose jer for at have holdt ud og 
være klar til udfordringerne på den anden side krisen.  

Hvad er situationen?  

FIR havde for 1 ½ år siden en ambition om: 

 At få ajourført de idrætspolitikker, der ligger til grund for kommunens og idrættens 
samarbejde i Rødovre, 

 At få indflydelse på målrettede investeringer i udviklingen af idrætslivet i Rødovre. Det er 
nødvendigt, at vi blander os, da kommunen ligger i bund sammen med resten af 
vestegnskommunerne, hvad angår medlemmer i den organiserede idræt. Og Rødovre er 
bundprop på Vestegnen.  

Vi kan konstatere, at der formentligt kommer gang i det praktiske arbejde til foråret 2022, men det 
er tankevækkende, at det har taget to år at få gang i processen.  
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En væsentlig grund hertil er, at Kommunen regner med, at den skal forme fremtiden alene, bl.a. 
sammen med DGI Storkøbenhavn. Idrætten bliver involveret i høringer og skal så i øvrigt gebærde 
sig inden for de rammer og vilkår samfundet byder på.  

Her må vi arbejde på, at få Kommunen til at se den enkelte forening og en paraplyorganisation som 
FIR som enheder, der kan tænke og agere selv på lige fod med systemets folk. 

Det er lige netop det, som FIRs initiativ og indsats drejer sig om: 

 At være aktiv part i udviklingen af et nyt og stærkere idrætsudbud i Rødovre. 

Derfor: 

 Henvendte vi os til Kommunen den 11. marts 2020, 

 Medvirker vi i de møder og høringer, som der har været mange af det sidste år, 

 Møder vi op i folkeoplysningsvalget, brugerbestyrelser, Team Rødovre og diverse 
arbejdsgrupper.  
 

Men Kommunens embedsmænd og politikere er ikke fremkommet med en vision, der for alvor 
flytter på udviklingen. Derfor valgte vi i foråret at lave en Idrætsavis, så det for borgerne i 
kommunen synliggøres, hvem vi er som idrætsaktører og hvad vi kan tilbyde, hvis visionerne 
realiseres de kommende år.  

Vi er midt i en proces, som vi skal have defineret fortsættelsen på. Derfor har jeg formuleret nogle 
spørgsmål, som med dirigentens tilladelse kan anvendes til at organisere dialogen her på mødet. 

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et intenst og motiveret arbejde det forløbne år. Lad os holde 
kadencen fremover sammen jer i foreningerne. En særlig tak skal lyde til foreningens mangeårige 
kasserer – Jan Quaade – der gik fra i december måned. Igennem en menneskealder var han den 
bærende figur i vort arbejde, hvilket har placeret FIR centralt i idrætsarbejdet i Rødovre. Der er 
meget at følge op på. 

Spørgsmål til drøftelse: 

1. Hvor ambitiøse skal vi være med hensyn til den organiserede idræt i Rødovre? 

 Skal vi følge Vestegnen eller skal vi følge landsniveauet? 

 12.000 idrætsudøvere? 

 15.000 eller sågar 20.000? 

 Hvad skal prioriteres højest? 
i. Talent og elite? 

ii. Mange børn og unge i almindelighed? 
iii. Yngre motionister? 
iv. Ældre motionister? 
v. Piger/kvinder?  

 Eventuel prioriteret rækkefølge? 
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2. Er 10 * 10 mio kr. i nyanlæg de næste 10 år tilstrækkeligt?  

 Hvilke faciliteter har vi egentligt brug for? 

 Og i hvilken prioritering? 
3. Og hvad med drift og vedligeholdelse? Kommunen har lavet en intern undersøgelse, der tyder 

på, at 250-350 mio kr. skal bruges på systematisk vedligehold de næste 15 år. Dette spørgsmål 
skal der også arbejdes med, da idrætsanlæggene ellers kan komme nederst i bunken her også,   

4. Hvor kan foreningerne selv gøre det meget bedre fremover? 
5. Hvad skal FIR fokusere på som paraplyorganisation de kommende 4 år? 
6. Kan vi nå ud til borgerne som sådan og videre end til politikerne? 
7. Hvordan vil din forening medvirke i mødet med de politiske partier på Rødovregaard den 7. 

oktober? 

 


