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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 27. september 2021 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i FIR onsdag d. 22. september 2021 kl. 18.30-21.00 
 
Deltagere: Poul, Preben, Rasmus, Karin og Lone. Afbud fra Ann. 
Preben blev valgt til referent af dette møde. 
 
1. Siden repmødet: FIR-avisen uddelt forskellige offentlige steder, og der er 800 eks. 
i det gamle FIR-rum.  Foreløbig referat godkendt, og Preben sørger for endelig færdiggørelse. 
 
2. Overordnet mål for FIR frem til repmødet i april: Afvente valgmødet`s udtalelser fra politikerne, 
og derefter fokus på faciliteter og ny idrætspolitik. 
Økonomi: p.t. cirka 15.000,- i kassen efter, at ny avis og facebook er betalt. Alle annoncer betalt, og 
der er søgt 19.000 fra Rødovreordningen. 
 
3. Mødet med politikkerne d. 7. oktober: Der sættes annonce i lokal-nyt i uge 39, og i mail til 
idrætsforeninger henvises til Kommunens hjemmeside omkring ny idrætspolitik. Der er fri adgang 
og vi byder på øl og vand. Vi mødes kl. 18.00 sammen med dirigent Peter Fugl Jensen. 
 
4. Opfølgningsavis ultimo oktober: Redaktionsudvalget mødes efter valgmødet, og følger op på 
dette i avisen på 8 sider. Eventuelt et par hængepartier med omtale og annonce tages med. 
 
5. Pilotprojekt og den videre anlægspriotering: Vi holder B-møde d. 28. okt. kl. 18.30 i Aktiv fritid. 
Hovedparten af mødet er berammet til at gennemgå M & M`s oplæg inden mødet med dem d. 4 
november kl. 18.30. Karin sørger for smørrebrød til mødet i FIR. 
 
6. Idrætspriser: Avisen holder møde og giver mad onsdag d. 6. oktober kl. 17.00, hvor den endelige 
beslutning tages. Stedet er Pizzeriaet i Carlsro Langhus. 
 
7. Team Rødovre: Nye retningslinjer for tildeling af midler: Placering i eliten. løbende uddeling af 
de 800.000. kr.- i puljen. Sponsorer vil have synlighed for deres sponsorkroner. Vi (Poul) spørger 
ind til talenterne, og deres muligheder for at få tildelt midler. 
 
8. Eventuelt: Rasmus tjekker FIR-trailere, og kommer med oplæg til brug af disse til næste møde. 
Lone oplyste, at floorball dameholdet er nedlagt, til gengæld bliver der satset med ny træner i 
volleyball kunne Karin fortælle. Spisemøde med forvaltningen afholdes d. 20 eller 27 januar på 
Cafe Victor.  Lone bestiller bord og mad, når den endelige dato er fastlagt.  

 
 
 


