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13 Meddelelser 
   (Åbent punkt)  

 
Beslutning 
Orientering om Rødovrehallens cafeteria. 
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14 "Initiativpuljen" Ansøgning om tilskud i forbindelse med 

afholdelse af Mangfoldighedsfestival 2013 
   J.nr. 13/015057    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Integrationsrådet i Rødovre Kommune ansøger i brev af 15. februar 2013 om tilskud fra 

"Initiativpuljen" på kr. 46.000,- i forbindelse med afholdelse af en Mangfoldighedsfestival, lørdag den 

22. juni 2013, på Rødovregaard. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse. 

Beslutning 
Ansøgning godkendt med en underskudsgaranti på indtil 10.000 kr. til brug for aktiviteter. 

Sagsfremstilling 
Integrationsrådet i Rødovre Kommune ansøger om et tilskud fra "Initiativpuljen" på kr. 46.000,- i 

forbindelse med afholdelse af en Mangfoldighedsfestival, lørdag den 22. juni 2013, på Rødovregaard. 

 

Integrationsrådet ønsker med denne festival, at udbrede kendskabet til kommunens 115 forskellige 

nationaliteter. Med festivallen kan de synliggøre manfoldighed, samtidigt med at de også får 

inddraget borgere og etniske foreninger, i en aktiv process, hvor alle bidrager med unikke kulturelle 

aktiviteter. 

 

For at nå endnu længere ud blandt borgerne i kommunen, inviteres alle nye borgere, personligt til at 

deltage i festivallen. 

 

En lang række foreninger vil stå for mad, underholdning og aktiviteter for både børn og voksne. 

 

Det er andet år at festivallen finder sted. 

 

Sidste år valgte Folkeoplysningsudvalget at yde en underskudsgaranti på indtil 10.000,- kr., til brug 

for aktiviteter, dog undtaget udgifter til løn, fortæring og koncert/musikhonorar. 

Underskudsgarantien blev dog aldrig udbetalt, idet der ikke var underskud på arrangmentet. 

 

Budget 2013: 

Udgifter:     

Gaver til taler kr.  2.000,- 

Breve og porto, nye borgere           kr.  500,- 

Fortæring, frivillige hjælpere kr. 2.000,- 

Underholdning kr. 2.000,- 

Musik kr. 38.000,- 

Musikanlæg kr. 1.000,- 

Events for børn kr. 5.500,- 

Forfattere kr. 10.000,- 

PR, plakater mv. kr. 10.000,- 

Mødeudgifter kr. 5.000,- 

 Udgifter i alt kr. 76.000,- 

      

 Indtægter:     
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Tilskud fra Integrationsrådet kr. 30.000,- 

      

 Underskud: kr. 46.000,- 

 

Lov- og plangrundlag 
Lov om støtte til folkeoplysning - "Initiativpuljen" 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

Tidsplan 
Juni 2013 

Bilag 
1.  Ansøgning fra Integrationsrådet om tilskud til Mangfoldighedsfestival 2013 
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15 "Initiativpuljen" - Forslag til nye retningslinier og navn på 

puljen 
   J.nr. 13/012739    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
"Initiativpuljen" - Forslag til nye retningslinier og nyt navn til puljen 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at forslag til nye retningslinier og nyt navn på puljen godkendes. 

Beslutning 
Anbefales (til KFU). 

Sagsfremstilling 
På Folkeoplysningsudvalgets møde, tirsdag den 19. februar 2013, blev det drøftet, hvilke 

ansøgningskriterier mv. der skulle være fremover, samt et nyt navn til puljen. 

 

Børne og Kulturforvaltningen har udfra de fremkommene bemærkninger udarbejdet et forslag til 

nye retningslinier, samt et nyt navn til puljen: ”Initiativ & udviklingspuljen”  

 

”Initiativ & udviklingspuljen” er en pulje som hører under Folkeoplysningsudvalget og har til hensigt 

at støtte folkeoplysende aktiviteter i Rødovre Kommune.  

 

 Formålet med ”Initiativ og udviklingspuljen” er at fremme og støtte udviklingen af et varieret og 

alsidigt udbud i Rødovre Kommune.  

 

Der kan søges om tilskud til:  

 

·        Starttilskud til nye foreninger, som endnu ikke har opnået tilskud. 

·        Nye initiativer 

·        Udviklingsprojekter 

·        Gennemførelse af nye projekter, der ikke nødvendigvis er forankret i eksisterende  

         foreninger, men som har til hensigt at skabe nye, vedvarende aktiviteter i kommunen 

·        Partnerskabsprojekter, som bl.a. har til hensigt at løfte konkrete kommunale opgaver  

         eller skabe nye vedvarende aktiviteter i kommunen.  

 

Der ydes ikke tilskud til:  

 

·        tilbagevendende projekter,  

·        kommercielle projekter, 

·        projekter der hører under anden lovgivning, 

·        allerede igangsatte projekter 

·        Projekter/aktiviteter der ikke afholdes indenfor kommunegrænsen.  

 

Folkeoplysende foreninger, hjemmehørende i Rødovre Kommune, samt selvorganiserede grupper, 

hvoraf mindst 1 person har bopæl i Rødovre Kommune, kan søge om tilskud fra puljen. 

 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Rødovre Statsskoles Volleyballklub fremover opfordres til 

at ansøge om midler til den årlige Kidsskoleturnering, via § 6, stk. 2 midler, som fordeles på 

Folkeoplysningsudvalgets møde i oktober. 

Lov- og plangrundlag 
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Folkeoplysningsudvalgets "initiativpulje" 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

Tidsplan 
Træder i kraft, når de nye retningslinier er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget. 

Bilag 
1.  Initiativpuljen - Forslag til nye retningslinier 
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16 Diverse 
   (Åbent punkt)  

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 18:00. 

  

Jan Quaade 

  

  

  Per Biener   Ahmed Dhaqane      Kim Hammer 

 Torben Z. Marstrup 

  

   Ahmed Musse 

  

  Dan Larsen     Evan Rungsted 

  

 Ruth Mørch 

  

  Marianne Nielsen 
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