Furesø Idrætsråd (FIR) har til formål at varetage det samlede idrætslivs interesser i Furesø Kommune. Det
være sig både i forhold til at skabe de bedste rammer for idrætten og at sikre, at de folkevalgte prioriterer
idrætten mest hensigtsmæssigt.
Vi agerer på den ene side talerør for idrætten op mod kommunen; primært udvalget for Kultur, Fritid &
Idræt, og på den anden side er vi også kommunens tætte samarbejdspartner over for idrætsforeningerne.
FIR er i tæt dialog med nøglepersoner på rådhuset, hvorfor medlemsforeningerne kan drage fordel af at
lade os hjælpe ved løsning af eventuelle konflikter eller problemstillinger, ligesom vi på tværs af
foreningslivet sikrer videndeling og henvisning til andre foreninger eller frivillige, når der måtte være behov
for at trække på særlige kompetencer eller erfaringer.
I 2020 sikrede FIR i forbindelse med kommunens toårige budget, at der ikke gennemførtes nævneværdige
besparelser på idrætsområdet. I 2021 bistod vi bl.a. idrætten med følgende aktiviteter:
•
•
•
•

Afholdt vælgermøde med fokus på styrke betingelserne for idrætten i kommunen
Etableret et stærkt samarbejde med politikkerne efter kommunalvalget – så vi sammen sikrer
idrætten de bedst mulige rammer i de kommende fire år
Arbejdet internt for at styrke FIR og defineret vores ønsker for fremtiden i retning af at gøre
samarbejdet med foreningerne endnu stærkere
Sikret politikernes attention på, at vi ikke vil acceptere, at det opleves som bøvlet at være frivillig

Kim Christensen,
Formand for FIR

I FIR går vi efter fællesmængder fremfor delmængder - vi søger samarbejdet. Vi vil gerne være
garant for, at idrætslivet sikres de bedst mulige rammer, og for os er det et mantra, at det skal være
ubøvlet at være frivillig. Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Furesø Kommune, og som
opfylder betingelserne for at være medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) eller Danske Gymnastik
og Idrætsforeninger (DGI) kan optages som medlem. Ret henvendelse til foreningens kasserer om
dette.

