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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 29. april 2022 
 

Arbejdsgrundlag for perioden 2022-2025 
Bilag 2 til officielt referat fra Repræsentantskabsmødet afholdt den 27. april 2022:  
 
I maj 2019 satte vi den proces i gang, der har ført til samling af FIR omkring flg.: 
 

 Etablering af nye idrætspolitikker, 
 Gennemsigtighed i beslutningsprocesser omkring anlægsinvesteringer på 

idrættens område i Rødovre. 
 
Undervejs blev det klart, at Rødovre Kommune ligger i bund, hvad angår organiseret 
idrætsdeltagelse, hvilket i sig selv nødvendiggør en øget indsats af Rødovre 
Kommune og idrætsforeningerne. Men arbejdsprogrammet for arbejdet trænger til en 
opdatering, da vi senest lagde et sådant fast for tre år siden og vi stort er kommet 
igennem med programpunkterne nævnt ovenfor. 
 

Her er, hvad repræsentantskabsmødet besluttede derom: 
 

Teserne Hvad gør vi frem mod 2025? 
 
 

De nye idræts- 
politikker 

 
De foreligger nu på kommunens hjemmeside og som 
trykt folder. Vi skal fremover konkret arbejde med at få 
prioriteret anvendelsen af dem. 
 
Prioriteringen afhænger af: 
 

a) Foreningernes ønsker, 
b) Kommunens forventninger, 
c) Praktisk sammenkøring af a og b  

 
Kommunen udarbejder hvert år i april/maj måned en 
handlingsplan for, hvad der skal ske det næste års tid. 
Her opfordres foreningerne til at medvirke og FIRs 
bestyrelse vil også fremover indberette på vegne af 
Idrætten generelt. Dertil kommer der den løbende indsats.  
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Anlægs- 

prioriteringen 

 
FIRs bestyrelse er med i prioriteringsprocessen og skal 
fokusere på: 
 

a) At alle foreninger og aktører er med på lige fod 
b) At prioriteringen afvikles så gennemskueligt og 

fair som muligt, 
c) At vi har så konstruktivt et samarbejde med 

kommunens ansatte og politikere som muligt 
d) At der tænkes på tværs af gældende idrætsgrene og 

forvaltningsområder, så vi tilvejebringer 
helhedsløsninger frem isolerede løsninger.  

 
 
 
 
 
 

Ressourcerammen 
og hermed forbunden 

systematisk 
vedligeholdelse og 

daglig drift 

 
På dette område skal vi arbejde for: 
 

a) At vi får kvalificeret de virkelige behov på kort, 
mellemlangt og langt sigt, 

b) Følgende elementer kan få selvstændig ”plads” i 
rammen: 

i. Et eller flere signaturprojekter 
ii. De små og mellemstore projekter omkring 

100 mil. kr. over 10 år – klippekortmodellen 
iii.  Systematisk vedligeholdelse med fordoblet 

budget (hvor er idrætsanlæggene i disse 
budgetter?) 

c) Driftsbudgetter i forbindelse med åbningstimer i 
kommunens anlæg skal tage højde for behovet for: 

i.  Længere åbningsperioder 
ii. Almindelig vedligeholdelse og drift 
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Hvad er  
et acceptabelt 

kvalitetsniveau 
 for faciliteter? 

 
Når vi ser de forskellige forslag til nye anlægsprojekter 
igennem, er det tydeligt, at der er forskellige opfattelser 
af, hvad der er et ”godt, tidssvarende anlæg i Rødovre”. 
 
Derfor bør det sammen med Kommunen afklares, hvad vi 
mener med: 
  

a) Tidssvarende faciliteter, der imødekommer 
forbundenes og brugernes krav, 

b) At omklædningsrum og bad skal være 
tidssvarende, 

c) Fælles servicefunktioner som cafe, klublokale, 
styrkerum tilsvarende  

d) Adgang til faciliteterne 7*24*365  
 
 

 
Kommunikationsform 

i forhold til Kommunen 
 

 
a) Åben i overensstemmelse med det vi vil og ønsker 
b) Vi orienterer hinanden løbende om forhold af 

fælles interesse 
c) Og i en positiv stil og form 

 
 

Samarbejde 
i FIR 

 
 
 
 

 
a) Vi arbejder for alle idrætsforeninger 
b) Vi skal have flest mulige med, så vi virkeligt er  

a. ”Fælles” – ”Repræsentationen” for  
b. Idrætsforeninger 
c. i Rødovre 

c) Loyale indbyrdes over for opgaven og hinanden 
 

 
Valg til 

og deltagelse i 
kommunens 

repræsentative organer 

 
a) Vi sørger for kvalificeret repræsentation i alle 

fælles organer, 
b) Vi skal sikre, at valgprocesserne afvikles 

professionelt, så vi får den bedste kvalificerede 
repræsentation med så stor opbakning fra 
idrætsforeningerne som muligt  

 
 


