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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 
 

Rødovre, den 7. maj 2022 
 
 

FIR ordinært repræsentantskabsmøde 2022, onsdag den 27. april, Rødovregård – Referat (se 
vedhæftet dagsorden som bilag 1) 
 
Ad. pkt. 1 – foretaget af Karin Finner 
 
Ad. pkt 2 – Niels Viuf (dirigent) og Prosper Raaberg (referent)  
 
Ad. pkt. 3  
 
Borgmester Britt Jensen orienterede om ”temperaturen på idrætten i Rødovre” efter først at have 
takket for invitationen og for et godt samarbejde, som hun værdsætter højt. Hendes 
”temperaturmålinger” betyder bl.a., at hun – som hun indledte med at sige - har store ambitioner på 
idrættens vegne, og at hendes mål for de kommende år er: 

 At få flere medlemmer i vores idrætsforeninger, så vi som minimum kommer på niveau med 
de øvrige kommuner på Vestegnen. 

 At færre skal stoppe med at dyrke idræt, fx ved et særligt fokus på de grupper, som er svære 
at fastholde (teenagepiger, børnefamilier, seniorer og udsatte borgere). 

 At få ventelisterne til idrætsforeningerne fjernet, så ingen skal vente på en ledig plads. 

”Jeg tror på, at vi kan lykkes med det, for vi er allerede godt i gang. Der er sket meget i de seneste 
to år,” mente hun. 
Om den aktuelle status sagde hun, at den lokale idræt er kommet fornuftigt igennem coronaen – 
endda med en lille vækst i medlemstallet på 400 medlemmer siden 2019, fra 22,1 til 22,6 procent. 
Der er vedtaget en ny og ambitiøs idrætspolitik, der bygger på en grundig inddragelsesproces, og 
kommunen er i færd med at udfærdige en handleplan for det kommende års indsatser på 
idrætsområdet. Kommunen er ligeledes i fuld gang med indsatserne i partnerskabsaftalen med DGI 
og har – foruden de afsatte 10 x 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer – implementeret en ny og 
gennemsigtig proces for anlægsinvesteringer. Og her er FIR med i prioriteringsprocessen. 
Helt konkret kunne hun bl.a. fortælle, at  

 Den nye rullehockeyhal forventes indviet i august 

 Der anlægges ny kunstgræsbane ved Islev skole 

 Der kommer en ny multihal ifm udvidelsen af Valhøj skole 

Der udarbejdes en analyse af DGI omkring muligheder for etablering af idrætsfaciliteter, der giver 
et konkret værktøj at arbejde ud fra de kommende år. Analysen ventes færdig til oktober.  
Borgmesteren var ligeledes bevidst om udfordringerne med haltidsfordeling og havde sat en proces 
i gang, hvor der i fællesskab udvikles nye regler. 
”Vi ønsker at arbejde mere datadrevet, hvorfor vi implementerer termiske kameraer i vores haller, 
så vi forhåbentlig kan øge udnyttelsesgraden,” sagde hun og tilføjede, at ”vi af samme grund har 
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ansat en foreningskoordinator, som mange foreninger har efterspurgt ifm dialogmøderne omkring 
idrætspolitikken. Hun tilføjede, at der desuden er implementeret en ”fritidspasmodel”, så børn og 
unge uden midler kan få økonomisk hjælp til at dyrke idræt. Og endelig har vi ansat en 
fritidsvejleder (pr. 1. maj 2022), som skal styrke samarbejdet mellem daginstitutioner, skoler og 
foreninger, og som skal hjælpe foreningerne til at modtage socialt udsatte børn og unge. 
Afslutningsvis var Britt Jensen imponeret over hvor godt, vi er kommet igennem en stor 
samfundskrise som corona, men at hun til gengæld er ked af, at vi har fået en ny verdenskrise med 
krigen i Ukraine. 
”Det bekymrer mig, for det sætter vores økonomi under et voldsomt pres. Og det vil få betydning 
for, hvad vi kan og hvor hurtigt vi kan sætte mere i gang. Vi mærker allerede prisstigninger, der 
sikkert vil føre til større krav til, hvad vi må på anlæg. Jeg frygter for vores veje og vores 
kulturområde, hvis der sættes begrænsninger – det vil få betydning for anlægsinvesteringer, og det 
kan vi ikke selv styre her i Rødovre,” fastslog hun.   
(Efterfølgende blev Britt bl.a. spurgt (af Daniel Hammer, B 77), om der var rammer for byggeri, og 
hun svarede: Ja, men der blev brugt mere end vi må, og at der nok ville komme yderligere 
begrænsninger pga krigen i Ukraine.)  
 
Ad. pkt. 4 – Formand Poul Lundbergs beretning lød: 
 
Som bekendt holdt vi vort sidste repræsentantskabsmøde den 2. september for mindre end 8 
måneder siden. Det er derfor glædeligt at konstatere: 

 At vi nu er inde i normal gænge, da de sidste Corona-restriktioner blev løftet pr. 1. februar, 
 At det kommunale landskab er defineret for de næste 4 år af de kommunalpolitikere, som vi 

har haft tæt kontakt til de sidste to år. 
På september-mødet rejstes nogle spørgsmål, som stadig er relevante, da vi ikke har fået svar på 
dem endnu. 
 
Holdt Veni-Vidi-Vici-forhåbningerne? – Nej på ingen måde 
Julius Cæsars talemåde: ”jeg kom, jeg så, jeg sejrede”, har i høj grad kendetegnet vores indsats de 
sidste 2-3 år. Den passer formentligt til den måde, vi dyrker idræt på og er sikkert den foretrukne 
stil for os som idrætsledere. Men jeg konstaterer, at den ikke duer til at håndtere samarbejdet med 
vores vigtigste samarbejdspartner, Rødovre Kommune. Kommunen arbejder nemlig i sit tempo og 
med de begrænsninger og efter de rutiner, som kendetegner en kommunal forvaltning. Det bliver vi 
nødt til at indrette os på. 
To store mål er nået: 

 At få en transparent proces for kommunens investeringer i nye idrætsanlæg, hvor FIR bliver 
involveret via bestyrelsen 

 At Kommunen bl.a. inspireret af os har vedtaget et sæt nye idrætspolitikker, som især 
udmøntes via folkeoplysningsudvalget og den kommunale forvaltning og 
idrætssekretariatet. 

Men vi har endnu ikke fået flere og bedre idrætsanlæg, end vi ellers havde forestillet os. Og vi skal 
først til at omsætte de nye idrætspolitikker til praktisk arbejde. 
Svaret formodes i stedet at være et opdateret arbejdsgrundlag for de kommende 4 år. Og derfor har 
bestyrelsen udformet et forslag til arbejdsgrundlag for perioden 2022-2025, som vi skal drøfte 
senere under punkt 6. Forslaget har været sendt ud med indkaldelsen, så repræsentantskabet har haft 
god tid til at overveje det. 
Når nu dette er sagt, så skal der lyde en stor tak til følgende: 
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 Medlemsforeningerne for at bakke op omkring vores projekter sidste år, specielt høringsmødet 
den 5. oktober og de to idrætsaviser fra ultimo august og primo november, 

 Rødovre Kommune for samarbejdet omkring de nye idrætspolitikker og den nye åbne proces for 
prioritering af nye idrætsanlæg; ja i det hele taget den positive kommunikationsform, der 
kendetegner dagligdagen imellem forvaltningen og idrætsforeningerne, 

 Rødovre Lokalnyt for sin altid store interesse for og medleven i idrætsforeningernes liv og 
virke, 

 Team Rødovre for sin støtte til eliteidrætten i Kommunen. 
Og endelig en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde året igennem og vores webmaster 
Jesper Quaade, som har hjulpet med til at gøre vores hjemmeside og Facebook-side mere levende 
end tidligere. 
Jeg stopper beretningen her, da jeg ser frem til en god debat om fremtiden under punkt 6. 
 
Ad. pkt. 5 
 
Kasserer Karin Finner indledte gennemgangen af regnskabet med nogle kommentarer: 
Allerførst havde det taget en del tid i starten af 2021, før FIR og kasserer Karin Finner Madsen fik 
adgang til kontoen og e-boks efter Jan Quaades død. I den tid lagde RS Volley ud for FIR. Beløbet 
til RS Volley for 2020 og 2021 er indfriet i 2021.  
Regnskabet 2021 blev kort gennemgået, og det blev bemærket, at flere poster så anderledes ud end 
tidligere. Det skyldes, at vi på Rep-mødet 2021 havde besluttet at ville udgive en idrætsavis for 
samtlige FIR´s medlemsklubber, og det betød, at vi ville ”spise” af egenkapitalen.  
Underskuddet blev på kr. 30319,48 mod forventet 31565,- FIR havde ansøgt og modtaget 30.000,- 
kr. fra FOU, og medlemsforeningerne havde alle betalt for deres annoncer. Ikke alle havde betalt 
kontingent for 2021, men det rettes der op på her i 2022.  Og så er FIR kommet på FaceBook. 
Så alt i alt et lidt større regnskab end tidligere. Begge revisorer har gennemgået regnskabet og Ivan 
har været ALLE bilag igennem.  

‐     BUDGET 2022. 

Det forventes, at der i 2022 vil være en del mestre i Rødovre, og her betaler FIR en del af det. FIR´s 
hjemmeside opdateres via Jesper Quaade. Driftstilskuddet pr. medlemsforening fra RK er 
uforandret. 
 
Ad. pkt. 6  
 
FIR-formand Poul Lundberg gennemgik bestyrelsens oplæg til et arbejdsgrundlag for den 
igangværende 4-års periode. Han fortalte om baggrunden, at man i maj 2019 havde igangsat den 
proces, der havde ført FIR til samling om etablering af nye idrætspolitikker for kommunens 
idrætsliv samt gennemsigtighed i beslutningsprocesserne omkring anlægsinvesteringerne på 
idrættens område i Rødovre. Her var det undervejs blevet klart, at Rødovre lå i bund, hvad angik 
organiseret idrætsdeltagelse, som i sig selv nødvendiggjorde en øget indsats fra kommunen og 
idrætsforeningerne. Og det er vi i den grad lykkedes med, navnlig pga det arbejde, der er lagt i 
projektet fra FIRs side sammen borgmester Britt Jensen. 
 
Bestyrelsens forslag til arbejdsgrundlag for de næste fire år: 

1. Hvor ambitiøse skal vi være med hensyn til den organiserede idræt i Rødovre? 
a. Skal vi følge Vestegnen eller skal vi følge landsniveauet? 
b. 12.000 idrætsudøvere? 
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c. 15.000 eller sågar 20.000? 
d. Hvad skal prioriteres højest? 

i. Talent og elite? 
ii. Mange børn og unge i almindelighed? 

iii. Yngre motionister? 
iv. Ældre motionister? 
v. Piger/kvinder?  

e. Eventuel prioriteret rækkefølge? 
2. Er 10 * 10 mio kr. i nyanlæg de næste 10 år tilstrækkeligt?  

a. Hvilke faciliteter har vi egentligt brug for? 
b. Og i hvilken prioritering? 
c. NB: Hvis I har en god idé, så gå i gang med at søge, så den i det det mindste kan blive 

overvejet til langtidsplanen i 2022!  
3. Og hvad med drift og vedligeholdelse? Kommunen har foretaget en intern undersøgelse, der 

tyder på, at 250-350 mio kr. skal bruges på systematisk vedligehold de næste 15 år. Dette 
spørgsmål skal der også arbejdes med, da idrætsanlæggene ellers kan komme nederst i 
bunken her også.   

4. Hvor kan foreningerne selv gøre det meget bedre fremover? 

5. Hvad skal FIR fokusere på som paraplyorganisation de kommende 4 år? 
6. Kan vi nå ud til borgerne som sådan og videre end til politikerne 
7. Hvordan vil din forening medvirke i mødet med de politiske partier på Rødovregaard den 7. 

oktober? 
Thomas Anker, RH, mente, at ”rammerne” var sindssygt vigtige, også mht gennemsigtighed, og at 
det er dejligt, at det står nævnt. 
Ivan Holm, Avarta, synes, vi skal søge indflydelse indenfor faciliteterne, hvilket Kim Abildgaard, 
B77 Bordtennis, kunne tilslutte sig. 
Karin Frøidt, Avarta, bemærkede om anlægsloftet, at vedligeholdelse og drift ikke hører under 
anlægsloftet. 
Preben Riel, FIR, forstår ikke hvorfor system med adgang til anlæg ikke er i stand, selvom det er 
otte år siden, det blev vedtaget/gennemført. Hvor til Daniel Hammer, B77 fodbold, kunne fortælle, 
at man bare ringer og beder om adgang, så får man ”chips”, der fungerer! 
Jan Krygermeier, BR, havde desværre oplevet en række skræk-eksempler mht besvær, hvorfor der 
var/er nødvendigt med vagt. 
Kim Abildgaard oplyste, at han har en ”formandsbrik”, som kan bruges! 
Thomas Anker mente, det var noget med at samarbejde på tværs, måske også hos kommunen. Og 
Mads Hoved, også RH, spurgte, om det er flere til at hjælpe med at koordinere eller til at fordele? 
Poul Lundberg mente, det er brug for at koordinere indsatser mellem skoler, kultur etc, hvorfor det 
er koordinatorer. Hvilket Jan Krygermeier synes er spændende, men han har endnu ikke hilst på 
nogle. 
Ivan Holm havde oplevet store problemer (”det var hat og briller”) med valgene til 
Folkeoplysningsudvalget og foreslog valgene flyttet til og under FIRs repræsentantskab. Hvilket 
Thomas Anker var fuldstændig enig i og han ville også gerne have undersøgt ”systemet med 
nøgler.” 
Poul Lundberg samler op og koordinerer det med ”arbejdsgrundlaget for de næste 4 år.”  
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