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Referat fra FIR Repræsentantskab d. 26. marts 2019 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af repræsentanter 

3. Valg af stemmetællere 

4. Bestyrelsens beretning 

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent       

7.    Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3 

9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4 

10. Valg af revisorer i henhold til § 14 

11. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Søren Gøtzsche blev valgt som dirigent 

Annette Ohm blev valgt som referent 

Ad 2. Godkendelse af repræsentanter 

Deltagende foreninger: 

 Farum Boldklub 

 Farum Dart Klub 

 Farum Familiesvøm 

 Farum Gymnastik 

 Farum Håndbold 

 Farum Squash 

 Farum Trampolin 

 Farum Volleyball klub 

 Furesø Bordtennisklub 

 Furesø Senior motion 

 Hareskov Skiklub 

 Hareskov Værløse Tennis 

 Racketlon Furesø 

 Roklubben Furesø 

 Rulnord 

 Værløse Badminton 

 Værløse Basket 

 Værløse Golf 

 Værløse Håndbold 
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 Værløse Svømme Klub 

Ovenstående blev godkendt 

Nye klubber: 

Furesø Senior Motion 

Furesø Racketlon 

Ad 3. Valg af stemmetællere 

Venter med at udpege til det evt. er aktuelt. Det blev det ikke 

Ad 4. Bestyrelsens beretning 

Indlæg præsentation fra Lars: 

 Besparelser – opfordret politiker til at tage FIR med på råd, når der skal bespares – så det kan gøres 

hvor der gir færrest problemer 

 Åben skole – FIR med i styregruppe for Idrætstalent linien, Pargraf 4 stk. 17 udvalg om Skolereform 

og styregruppe til fordeling af puljen til samarbejde mellem skoler og foreninger 

 Kunstgræs – afsat midler i 2019 til miljøundersøgelser forhåbentlig implementering i 2020. 

 Puljerne der forsvandt – men som dukkede op igen i 2018 (200.000 kr – havde søgt om 400.000 kr. 

fra kommunen – 66% til idrætsforeninger, resten til kultur – men enighed i udvalg)) 2019 kr. 235.000 

 SDU undersøgelse – udnyttelse af faciliteter – ”Wanna sport” bliver af testet for at se, om faciliteter 

kan anvendes mere, ved at foreninger selv udbyder ledige tider. 

 Lokalefordeling – Fordeling af timer i Søndersø skal vurderes, men det ser ud til, at foreningerne er 

tilfredse. Der er kommet ønsker ind for det næste år.  

 Det nye lokale booking system ser ud til at fungere fint – dejligt foreninger har været med til at teste 

 DIF undersøgelse – Målet for KFIU er at vi skal være højdespringere ved næste undersøgelse 

 Ny FIR hjemmeside 

 Deltage i møderne for nye borgere i kommunen 

 Fokus nu - Fremtiden: 

o Holdbar idrætspolitik 

o Vedligehold af faciliteter 

o Udnyttelse af faciliteter 

o Stærkere netværk i idrætsmiljøet 

o Økonomi 

Spørgsmål: 

1. Fremtidige planer?  

 Hvad er planerne fremadrettet. Planer om at bygge en ishockey hal. Kunstgræsbane, skøjtebane på 

flyvestationen 

Fokus på at vedligeholde de eksisterende faciliteter og klubmiljø omkring de eksisterende. Ingen 

planer om nye faciliteter eller udvidelse af eksisterende. Der er planer om udvidelser af Værløse 

Hallerne, men der er nogle økonomiske udfordringer. Farum Gymnastik kan sikkert også godt tænke 

sig en udvidelse. SDU undersøgelse viste at faciliteter bliver brugt. Der bliver implementeret et 

system til registrering af den faktiske brug, så det kan dokumenteres at faciliteterne anvendes. 

Forhandlinger mellem en klub og kommunen er FIR ikke involveret i. 
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2. Der stilles spørgsmål om, hvor de penge, der ”ligger” i forbindelse med Farum Park bliver kanaliseret 

hen.  

 

FIR er ikke involveret i dette. Der er IKKE planer om nye store investeringer. 

Da man byggede Søndersø Hallen, blev afsat 10Mkr til ”øvrig” renovering, heraf vil de 6Mkr blive 

brugt på renovering af Værløse Hallerne. 

Det er vigtigt, at det bliver nemt at booke. Udnyttelse af faciliteter Wanna Sport er en APP, så det bliver 

nemt. 

FIR har ønsket en APP med tilgang til lokalebookingsystemet, så det kan gøres nemt at af booke en facilitet. 

Det nye system har ikke et APP interface lige nu. 

Beretning godkendt 

Ad 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskab godkendt. 

Ad 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent   

Administration på 2000 kr. Det er til vedligeholdelse af hjemmesiden. 

Eksterne møder er ”dark horse” – FIR vil meget gerne have input til arrangementer. 

Anbefaler uændret kontingent 

 100 medlemmer: 100kr 

 100-300 medlemmer: 300kr 

 Over 300 medlemmer: 500kr 

Budget godkendt     

Ad. 7.   Indkomne forslag 

Bestyrelsen har foreslået vedtægtsændringer. 

Justeringen skyldes sidste års repræsentantskab, hvor det var tydeligt, at det ikke er klart omkring valg af 

suppleanter. Så det er justeringer og præciseringer. 

På Dirigentens foranledning blev de enkelte ændringer gennemgået og godkendt. Samlet set blev alle de af 

bestyrelsen foreslåede ændringer godkendt af repræsentantskabsmødet i enighed. 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3 

Torben Stensdahl, Kasserer 

Annette Ohm, Bestyrelsesmedlem 

Kim Christensen, Bestyrelsesmedlem 

Alle blev valgt 

Ad 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4 

Lotte M. Petersen, Rulnord 
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Valgt 

Ad 10. Valg af revisorer i henhold til § 14 

Per Lund Hansen 

Revisor Suppleant: Anders Nielsen 

Begge blev valgt 

Ad 11. Eventuelt 

Lars sagde tak til Dorte for hendes indsats i FIR’s bestyrelse. Kim Christensen fra bestyrelsen udtrykte sin 

respekt for at Tine Hessner deltager i mødet og er til rådighed for dialog med FIR’s medlemmer.  

Endelig sagde Lisbeth Blom fra Farum GF tak til FIR’s bestyrelse for det arbejde de udfører på vegne af alle 

foreninger. 


