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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 7. februar 2022 
 

 
Referat fra FIR b-møde d. 2. februar 2022 kl. 18. i Rødovrehallen. 
 
Deltagere: Karin, Lone, Ann, Poul, Rasmus og Preben. 
 

1. Godkendelse af referater fra 28.10.21 06.1.22: 
 

Poul redigerer en linje ud fra referatet 6. januar. Ellers er det godkendt og lægges på 
hjemmesiden. 
 

2. Økonomi:  
 
Årsregnskab godkendt og revisorer indkaldes. Budgetforslag godkendt. 
6 rykkere for kontingent 2021 rykkes omgående. 
 
3. Siden sidst:  
 
Ingen ændring i forløbet for prioriteringsprocessen ifølge Camilla Niebuhr. 
Referater fra brugerbestyrelser. Preben rykker Skriver for referater til Poul. Punktet bliver 
fast på dagsorden fremover. FIR-trailer: Lagt på hjemmesiden, og Rasmus laver et skriv til 
nyhedsbrev. 
Klimavenlige løsninger: Ann tager et møde med Marie og Casper. 
Lønnet foreningsarbejde: Karin kontakter Phillip. Team Rødovre: Økonomien OK p.g.a 20 
sponsorer positive tilsagn om fortsat deltagelse. Ny kommuneplan: Borgermøde d. 10. 
februar 
Preben møder op og spørger ind til, hvordan vi kan få Multihal ind i planerne omkring 
industrikvarteret i det, der hedder Rødovre Vest. 
 
4. Valg til FOU:  
 
Poul, Preben, Rasmus og Karin indstilles af KFU til Kommunalbestyrelsen.  
Alle var enige om, at det var et rodet møde med mange usikkerhed om valgprocedure. 
Rasmus tjekker vedtægterne.  Karin kontakter Jan Mogensen IRH om hans erfaringer om 
emnet. 
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5. Nye kriterier for udvælgelse af idrætspriser:  

  
Repræsentantskabsmøde: Rødovregård d. 27. april, og borgmesteren inviteres 
med. På dagsorden tilføjes Daniel Hammer som revisorsuppleant. Vi indstiller 
Poul til genvalg og at Ann og Lone bytter plads. 

 
Poul laver oplæg om arbejdsgrundlag til næste møde. 
 
7. Møder:  
 
Næste b-møde onsdag d. 16. marts kl. 18.00 i Rødovrehallen. Preben bestiller hare!! 
 
8. Eventuelt:  
 
Rasmus nævnte, at man ikke kan melde sig ind i Rødovre Trampolinklub, men henvises til 
Københavns Trampolinklub. Preben undersøger sagen, om de er berettiget til at 
få tildelt timer og tilskud hos forvaltningen. Medlemmer til analysegruppen. Vi afventer 
besked fra forvaltningen om dette. 
 

 
 


