
ROG melder sig ud af det lokale idrætsråd
Rødovre den 17. marts 2023

Pressemeddelelse fra Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG).

Hvis foreningsidrætten i Rødovre skal udvikles, så den lever op til de behov og
ønsker, der er blandt borgerne, så skal der gøres op med ufrugtbare
organisatoriske strukturer og meningsløse magtkampe. Derfor har den største,
lokale forening, Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG), besluttet sig for
at melde sig ud af det lokale idrætsråd i håb om at starte en ny og mere visionær
dialog om udviklingen af fremtidens foreningsidræt i kommunen.

Med 5 stemmer for og 1 stemme imod har bestyrelsen i Rødovre og Omegns
Gymnastikforening opsagt ROG’s medlemskab af Fællesrepræsentationen for
Idrætsforeninger i Rødovre (FIR).

Bestyrelsesformand for ROG, Thomas Bak, udtaler i den forbindelse:

“Tiderne har simpelthen ændret sig til det bedre. For få år siden oplevede vi en anden
og mere lukket tilgang til foreningsidrætten, end vi gør i dag. Både Rødovre
Kommunes forvaltning og politikerne har i dag idræts- og foreningslivet højt på deres
dagsorden, og vi oplever derfor også, at både kommune og politikerne er gode
samarbejds- og sparringspartnere i vores dagligdag i ROG. Vi har fælles målsætninger
om at få langt flere børn og unge til at deltage i foreningslivets aktiviteter, og vi bakker
op om de nye og tiltrængte visioner, som borgmester Britt Jensen har fremlagt for
udvikling af idrætsområdet efter sin tiltrædelse.”

”Men vi ønsker ikke længere at være medlemmer af det lokale idrætsråd, FIR. Der er
andre og bedre visioner og udviklingsmuligheder for foreningsidrætten end det, som
FIR repræsenterer og har stået for i de seneste mange år. En lav medlemsdeltagelse i
idrætslivet i Rødovre sammenlignet med nabokommuner er en effekt af, hvordan
idrætspolitikken er blevet præget bl.a. af FIR. Vi har ved aktiv deltagelse i FIR selv
oplevet, at det er for vanskeligt at trænge igennem med vores interesser og
synspunkter hos bestyrelsen. Vores oplevelse af FIR er, at der gennem mange år er
blevet opbygget en alt for lukket organisationskultur med en meget snæver kreds af
beslutningstagere, som vi ikke oplever har et reelt ønske om at tilgodese den brede
del af foreningsidrætten i kommunen. Vi har bokset med og mod denne lukkede kultur
i længere tid, men kan ikke længere genkende os selv i organisationen, som vi ikke
oplever repræsenterer en forening som vores længere. Som den største forening i
kommunen med mere end 1.700 medlemmer, melder vi os derfor ud. Vi vil nu fokusere
på det gode samarbejde, som vi har direkte med Rødovre Kommunes forvaltning og
politikere og med andre lokale idrætsforeninger og idrætsorganisationer.”



”Vi ønsker ikke længere at bruge mange af vores frivillige kræfter på ufrugtbare,
organisatoriske og interne magtkampe i FIR, for det drejer sig ikke længere om at stå
stærkt sammen overfor en kommune, men i langt højere grad om at være i dialog med
både kommunen og andre samarbejdspartnere med henblik på at finde gode
løsninger sammen til at understøtte kommunen i at få flere i idræt. Nu vil vi fokusere
på de gode samarbejder og ser mange muligheder for at samarbejde måske også i
fremtiden med et forandret FIR, når og hvis det giver mening.”

ROG-fakta
- Stiftet 24. oktober 1924.
- Rødovres største forening målt på antal medlemmer.
- Tæller 1708 medlemmer i 2022 (70% piger).
- Vækst på 454 medlemmer siden 2019.
- 65 forskellige hold med forskellige genrer af både bredde og elite gymnastik.
- Beskæftiger godt 100 frivillige instruktører.
- Beskæftiger 2 fuldtidsansatte i administrationen.
- Har en målsætning om at få flere børn, unge og voksne ind i foreningslivet.
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