FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre
Rødovre, den 2. februar 2022
Godkendte referater fra 3 sidste møder i bestyrelsen til oplægning på fir.dk:
1. Den 28. oktober 2021,
2. Den 6. januar 2022,
3. Den 2. februar 2022.
Ad 1. Referat af FIR-bmøde d. 28.oktober 2021 kl.18.30 i Aktiv fritid.
Alle mødt og referatet er ført af Preben Riel:
1. Bordet rundt:






FIR-avisen er klar d. 3. november, men Nye Borgerlige og Radikale Venstre har ikke
bidraget!
Oplæg om FIRtrailer v/Rasmus: Det er gratis at leje for FIR-foreningerne, og 200.kr for andre. Der følger en pakkeliste og en regelliste med. Der skal reklameres for
den i vores kommende nyhedsbrev, som udkommer til december.
Spisning med forvaltningen blev fastsat til d. 20.1 kl.18.15 i Viftens Bistro.
Andet: Økonomi: P.t. 34.000.- forestående betaling af avis kr. 22.000.Ingen deltager i IRH`s konference i november.

2. Prioritering af de 10 projekter:
Efter en times debat var der enighed om at indstille




Islev Taekwondo Klub`s træningslokale/klubhus
og Kunstgræsbane på Islev skole,
Vi ønsker en analyse om muligheder for placering af en multihal, og andre
lokaliteter til de foreslåede projekter. Vi mener at kommunen skal betale en udefra
til at forestå analysen.

3. Høringssvar om ny Idrætspolitik:
Pouls 1. oplæg debatteret kort, og et nyt og endeligt svar tager vi stilling til efter mødet d.
4. november.
4. Næste møde: Torsdag d. 6. januar 2022 kl. 18.00. Preben booker og Karin sørger for
tempereret smørrebrød!
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Ad 2. Referat af b-møde i FIR torsdag d. 6. januar 2022 kl. 18.00 hos Karin.
Alle mødt og referatet er ført af Preben Riel:
1. Godkendelse af referat:
Dette punkt er fremover første punkt på dagsorden, og når det er godkendt, lægges
det på vores hjemmeside. Rasmus havde kommentarer til pilotprojektet, og disse blev
drøftet under pkt. 5.
Referat fra 28. oktober 2021 godkendt.
2. Økonomi:
Ultimo 2021 15.000 kr.; på vej medio januar 18.000 fra Rødovreordningen.
Det blev besluttet at foreslå en kontingentforhøjelse på kr. 50.- på FIR`s repmøde.
Argument: Vi skal have fyldt kassen op igen, efter den store udgift til avisen.
3. Brugerbestyrelser:
FIR v/Poul får fremover tilsendt referater fra bestyrelserne, så vi bedre kan følge med
og eventuelt give support til sagerne. På næste møde skal vi drøfte, hvad vi gør med
de klubber, der ikke sidder i brugerbestyrelser.
4. FIR og årets idrætsleder:
Der var flertal for at FIR`s medlemmer af Bestyrelsen kan vælges.
Vi skal derfor have lavet nye kriterier for udvælgelsen. Oplæg fra Ann og Lone til
næste møde.
5. Faciliteter:
Pilotprojektet diskuteret. Rasmus ikke enig i slutresultatet på mødet med kommunen.
Konklusion: Vi skal være bedre forberedt og afklaret til næste fase.
Nye prioriteringer: Poul kontakter Camilla om udskydelse af ansøgninger. Det skal også
tydeliggøres af, hvilke områder der kan søges til, set i lyset af den kommende
undersøgelse.
Virkelig prioritering: Vi skal være opmærksom på, at alle 4 temaer/punkter bliver
inddraget.
6. FOU-valg:
FIR indstiller Poul, Preben, Karin og Rasmus på opstillingsmødet. Debat om
formandsposten i FOU, dette tages op på næste møde.
7. Møder:
”Spisemødet” med forvaltning udsættes indtil videre.
Næste b-møde onsdag d. 2. februar kl. 18.00 i Rødovrehallen i Jørgen Skrivers
mødelokale. Preben bestiller mad hos bowlinghallen.
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