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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 3. maj 2022 
 

Referat fra b-møde i FIR d. 6. april 2022 kl. 19.00 i Rødovrehallen. 
 
Deltagere: Karin, Lone, Poul, Preben, Rasmus og Ann. 
 
1. Godkendelse af referat fra møde d. 16. marts 2022: Godkendt og lægges på homeside. 
 
2. Økonomi: 13 foreninger mangler at betale kontingent. 
 
3. Repmødet: Niels Viuf dirigent – Prosper Raaberg referent – disse 2 får rødvin. 
    Borgmesteren går efter sit indlæg og spørgsmål til dette. 
 
4. Siden sidst: På FOU mødet blev Karin valgt til næstformand. Sag om RH og tider  
    prøver Poul at få det på dagsorden. Vi skal huske en vedtægtsændring omkring 
    solidaritets hæfte for b-styrelsen. Dette kan dog ikke nås i år. Orient 90 år, Ann 
    køber gave til kr. 900.- og repræsenterer FIR til deres reception 7. maj. 
 
5. Hvordan prioriterer vi facilitetskronerne for 2023: 
    Rammen er 3,7 mill. for 2023.   
    Der var enighed om at støtte følgende projekter: 7-9-16-20-21 og 22 på en ramme på 
6.2 mill. 
    Vi må så se, om analysegruppen er enige og villig til at overskride rammen. 
    Poul laver en uprioriteret  liste  til mødet. 
 
6. Oplæg om udvælgelse af kandidater til idrætspriser. Intet oplæg, så vi (Poul,Ann og 
Preben) prøver at få et møde i stand med Christian Valsted, og avischefen. Poul aftaler 
mødet. 
 
7.Næste møde: 12. maj kl. 18.00 i mødelokalet på Næsbyvej 17 v/ den blå dør. Mad: 
Smørrebrød. 
 
8. Eventuelt: Karin er blevet formand for brugerbestyrelsen i Rødovrehallen. Til lykke. 
    Til gengæld oplyste Rasmus, at han ikke følte, at arbejdet i FIR opfylder hans 
     ambitioner med arbejdet i FIR. Han overvejede at trække sig, hvilket han efterfølgende 
     har oplyst at han gør. 
 
Efterskrift: Lone forbliver som ordinært medlem, og vi indstiller Daniel Hammer B.77 
fodbold,som suppleant. Karin sender en ny dagsorden ud med tilrettet punkter 8 og 9 om 
valg, og rykker samtidigt for tilmelding og eventuelt kontingent. 


