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Folkeoplysningsudvalget

Referat

Folkeoplysningsudvalget  s ordinære møde tirsdag den   23-08-2011   kl. 17.00  .  

SAMLET   DAGSORDEN  

*************************************************************************************
Fraværende: Ahmed Dhagane, Anne-Marie Linneboe, Jan Howy Rasmussen, Birgitte Nielsen og Jan Die-
mer ved afbud.

Sag nr. 81

J.nr.: 10.00626 

Meddelelser - Folkeoplysningsudvalget 2010
- 2013

• Orientering om lov om ændring af fol-
keoplysningsloven,  lov  nr.  574  af 
07.06.2011

• Orientering om ændringer af vedtægter 
for  folkeoplysningsudvalget,  gældende 
fra 01.08.2011

• Orientering om ændringer af politikken 
for den folkeoplysende virksomhed.

• Orientering  om  nye  retningslinier  for 
udviklingspuljen.

Torben Z. Marstrup mødte kl. 17.06

Poul Lundberg mødte kl. 17.10

Taget til efterretning.
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Sag nr. 82

J.nr.: 11.02379 

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende
voksenundervisning

Med vedtagelse af lov om ændring af folkeop-
lysningsloven nr. 574 af 07.06.2011 skal de p.t. 
gældende retningslinier for tilskud til folkeop-
lysende voksenundervisning ændres.

Børne-  og  Kulturforvaltningen har  udarbejdet 
forslag til ændring af de p.t. gældende retnings-
linier, og ændringerne kan primært henføres til 

§  1  –  Formål
§  2  –  Virksomhedens  omfang

Det anføres, at ansøgninger om tilskud og loka-
ler, der vedrører finansåret 2011, behandles ef-
ter de p.t. gældende regler.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at   forslag til retningslinier godkendes

2. at   retningslinierne får gældende virkning 
fra 01.01.2012.

Anbefales (KFU)

Sag nr. 83

J.nr.: 11.02378 

Rødovreordningen  -  retningslinier  for  til-
skud til det frie folkeoplysende foreningsar-
bejde.

Med vedtagelse af lov om ændring af folkeop-
lysningsloven nr.  574 af   07.06.2011 skal  de 
p.t.  gældende retningslinier  for  tilskud til  det 
frie folkeoplysende foreningsarbejde ændres.

                                             Fortsættes........

Anbefales (KFU)
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….Sag nr. 83 fortsat

Børne-  og  Kulturforvaltningen har  udarbejdet 
forslag til ændring af de p.t. gældende retnings-
linier, og ændringerne kan primært henføres til 

§  1  –  Formål
§  2  –  Virksomhedens  omfang
§  9  –  Tilskud  til  udviklingsarbejde

Det anføres, at ansøgninger om tilskud og loka-
ler, der vedrører finansåret 2011, behandles ef-
ter de p.t. gældende regler.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at   forslag til retningslinier godkendes

2. at   retningslinierne får gældende virkning 
fra 01.01.2012

Sag nr. 84

J.nr.: 11.02693 

Ansøgning om tilskud fra "Start- og udvik-
lingspuljen"  -  Rødovre  Frivilligcenter  &
Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger
i Rødovre ansøger om tilskud til afholdelse
af  en  stafet,  i  forbindelse  med  Frivillig
Fredag.

Rødovre  Frivilligcenter  og  Fællesrepræsenta-
tionen af  Idrætsforeninger  i  Rødovre  ansøger 
Initiativpuljen om et tilskud på 10.000,- kr. til 
afholdelse af en stafet,  i  forbindelse med den 
landsdækkende ”Frivillig Fredag”,  som afhol-
des fredag den 30. september 2011

Børne-  og  Kulturforvaltningen  forelægger 
sagen til drøftelse.

Godkendt.
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Sag nr. 85

J.nr.: 11.01706 

Rødovre Håndboldklub ansøger ændring af
praksis i forbindelse med fordeling af haller

Folkeoplysningsudvalgets idrætsrepræsentanter 
har på et møde den 14. juni 2011 drøftet ansøg-
ningen  og  fundet  det  retfærdigt  at  Rødovre 
Håndboldklub for sæsonen 2012/2013 og frem-
over  godt  kan  benytte  Rødovrehallen  til  træ-
ning, såfremt de tildelte timer ikke kan tilgode-
ses i Rødovre Stadionhal I & II, dog under for-
udsætning for at der ikke benyttes harpiks i hal-
len. 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

.1 at   Rødovre Håndboldklub fra sæsonen 
2012/2013 kan benytte Rødovrehallen

.2 at   der  laves  en  overgangsordning  for 
sæsonen 2011/2012.

Indstillingen godkendt.

Tuncay Balaban mødte kl. 17.26

Sag nr. 86

J.nr.: 11.02698 

Ansøgning  om  tilskud  fra  reklameordnin-
gens 15%-pulje - Rødovre Omegns Gymna-
stikforening ansøger om tilskud i forbindelse
med deltagelse i DM for hold, i Viborg, sep-
tember 2011.

Rødovre og Omegns Gymnastikforening ansø-
ger  om et  tilskud i  forbindelse  klubbens  del-
tagelse i  DM for hold,  som afholdes den 17. 
september 2011 i Viborg.

Børne-  og  Kulturforvaltningen  forelægger 
sagen til drøftelse.

Imødekommet med en underskudsgaranti på 
indtil 3.880 kr.
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Sag nr. 87

J.nr.: 10.00624 

Nye godkendte foreninger i perioden 2010 -
2013

Børne-  og  Kulturforvaltningen  har  godkendt 
følgende foreninger som låneberettiget:

WT Kungfu dk

Børne-og  Kulturforvaltningen  forelægger 
sagen til orientering.

Taget til efterretning.

Sag nr. 88

J.nr.: 10.00625 

Diverse  -  Folkeoplysningsudvalget  2010  -
2013

Protokollen oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl. 17.30

Taget til efterretning

Jan Quaade                      Per Biener                           Kim Hammer                      Dan Larsen

Poul L. Andreassen         Helle Skaarup                     Evan Rungsted                    Torben Z. Marstrup

Tuncay Balaban              Ruth Mørch                    Tina A. Messaoudi /

  Peter Rysz Jensen
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