
Kære medlemmer,

Oven på repræsentantskabsmødet i sidste uge, er vi nu klar til at fortælle jer lidt om, hvad vi vil arbejde med 
i det kommende år.

Først vil vi gerne adressere den uenighed, der opstod i forbindelse med valg af formand, som I muligvis selv 
overværede, eller efterfølgende har kunnet læse om i en artikel fra Frederiksborg Amtsavis. På repræsentant-
skabsmødet stillede både daværende formand, Kim, og daværende næstformand, Mogens, op til formands-
posten og det resulterede i et kampvalg, hvor bølgerne gik højt. Selvom tonen til tider blev spids, opfatter vi 
i FIRs bestyrelse kampvalget som positivt, fordi det, på trods af kandidaternes uenighed om tilgangen til især 
det politiske arbejde, stod helt klart, at motivet fra begge parter var at fremme idrættens vilkår i kommunen. 
Vi synes også, at det er vigtigt, at vi som samråd tør at tage de diskussioner, der skal til for at fremme de-
mokratiet og sikre, at vi er opmærksomme på mulige faldgruber. Derfor var vi også glade for at opleve, hvor 
aktivt de fremmødte medlemmer gik ind i debatten. Det endte som bekendt med, at Mogens Daniel Bruun 
blev valgt som formand og nu glæder vi os i bestyrelsen til at fortsætte med det arbejde, der er blevet lagt 
kimen til i de seneste år. 

Det betyder, at vi i den kommende periode vil:

• Fortsætte og skærpe indsatsen for at komme i tættere dialog med vores medlemmer, for at sikre at vi 
hele tiden har en finger i jorden med hvad I, som klubber og foreninger, har brug for, at vi fokuserer på. 

• Fortsætte det arbejde vi har igangsat med digitalisering. Denne digitalisering sker både internt i besty-
relsen, hvor vi har fået en platform ved navn BetterBoard, som nemt lader os dele dagsordner, møde-
referater, årshjul, projekter og meget mere. Den sker også eksternt ved et øget fokus på vores digitale 
platforme, i første omgang vores hjemmeside og vores kommunikation til både jer og mulige nye med-
lemsforeninger.

• Arbejde for at styrke vores politiske arbejde. Repræsentantskabsmødet og efterspillet af mødet viste os, 
at vi der er et behov for, at vi fornyer os i vores tilgang til lokalpolitikerne og det er en opgaver vi tager 
alvorligt og som derfor også vil være på dagsordenen på førstkommende bestyrelsesmøde.

• Lave en række medlemsarrangementer. De seneste års coronasituation har sat en begrænsning for, hvor 
mange arrangementer vi har kunnet lave, men planlægger bl.a. at holde et medlemsmøde i løbet af året.

• Udarbejde en pixibog, som skal hjælpe nye foreninger med at løse alle de gængse opgaver, f.eks. at søge 
tilskud og booke lokaler.

• Undersøger mulighederne for et tættere samarbejde med Frivillighedscentret 

Vi forventer altså et travlt år med en masse spændende aktiviteter, hvor vi håber på at se meget mere til jer 
alle sammen, så vi i fællesskab kan skabe et stærkt FIR.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Furesø Idrætsråd


