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17 Meddelelser 
   (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Orientering om arbejdet med ny forpagtningsaftale. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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18 Initiativpuljen - Ansøgning om midler i forbindelse med 

afholdelse af Vestegnens Kulturuge 2013 
   J.nr. 13/020619    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om en underskudsgaranti på indtil 30.000 kr. fra "Initiativ- og 

udviklingspuljen", i forbindelse med afholdelse af Vestegnens Kulturuge 2013. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse. 

Beslutning 
Imødekommet med en underskudsgaranti på indtil 30.000 kr. 

Sagsfremstilling 

Rødovre Kommune afholder i samarbejde med de øvrige Vestegnskommuner (dog ikke Brøndby), 

Vestegnens Kulturuge. Kulturugen starter i weekenden, i uge 36 og slutter af i weekenden, i uge 37. 

Rødovre Kommune samarbejder med en række foreninger og kunstnere om at afholde Vestegnens 

Kulturuge. 

  

Der arbejdes på, at åbningsbraget på kulturugen, kan være i Rødovre, på ”Juletræsgrunden” ved 

Avedøre Havnevej/Tårnvej - denne udgift afholdes af Vestegnens Kulturinvisteringsråd og det hele 

slutter så af med bl.a. Festivallen - Vestegnen Live, som afholdes på Rødovre Rådhusplads/plæne og 

Viften. 

  

I løbet af uge 37 vil der være rigtig mange aktiviteter, som Vestegnens borgere med flere, kan boltre 
sig i.  

Rødovre planlægger følgende aktiviteter i kulturugen: 

 Aktivitet Tid Sted Målgruppe Entré Hvor 

Filmfestival Hverdage Biografer/kulturhuse Skoleelever Ingen 
Alle 7 

kommuner 

Vestegnen Live-Festival 

* 

Pt. 

Lørdag 

den 

14.09.13 

Rødovre 

Rådhusplads/plæne/Viften 
Alle Ingen Rødovre 

Fortællinger fra 

Vestegnen 

Pt. 

Søndag 

den 

15.09.13 

Rundt omkring på 

Vestegnen - 100 frivillige 

er med 

Alle Ingen 
Alle 

7 kommuner 

Fælles skolekulturpakke Hverdage Kulturinstitutioner 

Skoleelever 

og måske 

gymnasier 

Ingen 
Alle 7 

kommuner 

Kulturinstitutionernes 

Open Night 
Hverdage 

Kulturinstitutioner i 

Rødovre 
Alle Ingen Rødovre 

Madtempel/madtema 

Bl.a. udstilling af 

madbilleder og mulighed 

for at lave sin egen 

madmaske 

Lørdag 

den 

14.09.13 

Biblioteket Alle Ingen Rødovre 
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Madbus fra Golden 

Days 

Lørdag 

den 

14.09.13 

Rødovre Rådhusplads og 

Rødovre Centrum 
Alle Ingen Rødovre 

LegeHUSET, 

arbejdende værksted 

Kunstnerparret Bjørn 

Eriksen og Jonna Petersen 

08.09.13 

09.09.13 

 

14. + 

15.09.13 

Kunstnerparrets atelier Alle Ingen 

Rødovre + 

flere andre 

kommuner 

Flash mob (er en gruppe 

af mennesker, der 

forsamles pludseligt på et 

offentligt sted, og fælles 

udfører en usædvanlig og 

ofte morsom handling, 

hvorefter de spredes igen) 

Søndag 

den 

8.9.13 

S-toget, linie B Alle Ingen 

Vestegns 

Kommunerne 

langs linie B 

   

Strik i Byens rum – 

udsmykning af lygtepæle, 

tyr mv. 

Lørdag 

den 

14.9.13 

Biblioteket/Rådhuspladsen  Alle Ingen Rødovre 

   

Friday night skating 

 Fredag 

den 

13.5.13 

  Rute rundt i Vestegnen  Alle Ingen Rødovre 

 

* Vestegnen Live: 

Kræmmermarked på p-pladsen foran Socialforvaltningen/Rådhusplænen/Rådhuspladsen  

Aktiviteter på plænen/pladsen - Vi har kontakter ude til/vedrørende: Spejder, fodboldturnering, 

opvisninger fra foreninger, workshop, musikkonkurrence for Vestegnens unge, campingvogn til 

politisk debat og drømme for de nye førstegangsvælgere, sundhedscentret med test af forskellige 

ting, morgenbord på pladsen, Frivilligcentret med oplysning om arbejde i frivillige foreninger og en 

masse løbende konkurrencer/ting der kan prøves (wordfuel, angry birds mv.)  

Arrangementgruppen (Kulturinstitutionerne i Rødovre og BKF), samt flere involverede foreninger 

ansøger ”Initiativ- og udviklingspuljen” om en underskudsgaranti på indtil kr. 30.000,- til brug for 
indkøb af materialer mv. i forbindelse med afholdelse af Vestegnens Kulturuge 2013. 

Til orientering kan det oplyses, at der i budgettet er afsat ca. 150.000 til aktiviteter i byens rum. Af 

dette beløb skal der dækkes udgifter til afholdelse af Sankt Hans, Store Cykeldag, 

Motionsarrangementer, Golden Days og Kultur i Byens rum. I år er Vestegnens Kulturuge en del af 
Kultur i Byens rum. 

Lov- og plangrundlag 
"Initiativ- og udviklingspuljens" regelsæt 

Økonomiske konsekvenser 
30.000 kr. 

Tidsplan 
Uge 36 og 37 i 2013 
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19 Fælleskommunal Idrætspulje for børn og unge med handicap 
   J.nr. 13/020642    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Tilslutning til Den Fælleskommunale Idrætspulje - en pulje med det fornål at medvirke til 

igangsættelse af idrætstilbud for særligt ressourcekrævende grupper af handicappede børn og unge. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,   

 

 

1.    at Rødovre kommune bliver medlem af Den Fælles Kommunale Idrætspulje 

 

2.    at beløbet for 2013 tages fra "Initiativ- og udviklingspuljen" 

 

3.    at beløbet for 2014 og fremover tages af rammen til Folkeoplysning.    

Beslutning 
Indstillingen imødekommet. 

Sagsfremstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen er blevet kontaktet af forældre til handicappede børn, hvis børn 

gerne vil gå til en eller anden sportsaktivitet og i den forbindelse foreslås det, at Rødovre Kommune 

tilslutter sig Den Fælleskommunale Idrætspulje. 

Den Fælles Kommunale Idrætspulje blev etableret i 2001, hvor følgende kommuner gik sammen om 

at etablere en fælles kommunale idrætspulje: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Furesø, 
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk. 

Formålet med ordningen er, at skabe bedre forhold og muligheder for at børn og Unge med 

handicap kan deltage i idrætstilbud indenfor folkeoplysningsområdet. 

Formålet med Den Fælles Kommunale Idrætspulje er at støtte nye idrætstilbud for børn og unge 

med handicap på tværs af kommunegrænserne. Der ydes støtte til idrætstiltag for børn og unge med 
specielle behov, enten i form af nye aktiviteter eller nye målgrupper. 

Forældre, klubber, institutioner, skoler, idrætsforeninger m.fl. kan søge om tilskud til opstart af et 

idrætsprojekt. Efter projektperiodens udløb, skal aktiviteten kobles op på en allerede eksisterende 

idrætsforening eller en eventuel nystartet idrætsforening. 

Ansøger og aktivitetssted skal høre hjemme i en kommune, der er tilsluttet den fælleskommunale 

idrætspulje. Aktiviteten skal være rettet mod særligt ressourcekrævende grupper af handicappede 
børn og unge under 25 år. 

Ordningen administreres af en styregruppe som består af en repræsentant fra Dansk Handicap 

Idræts-Forbund, en lokal politiker og en embedsmand udpeget af fritidssamrådet. Den daglige 

administration varetages af en idrætskonsulent fra Dansk Handicap Idræts-Forbund. 

Hvert år indbetaler de 13 kommuner samlet 235.000 kr. til ordningen.  

 
I 2013 ydes der bl.a. tilskud til følgende projekter: 

 Rulleskøjteløb i Vallensbæk  

 Løbeprojekt i Gentofte  

Side 25



 Atletik i Glostrup  

 CP-fodbold i Gentofte  

 Kampsport for alle i Glostrup  

 Vild med Sport, præsentation af idrætstilbud  

 Karate i Ishøj  
 Familie Svøm i Farum  

Økonomiske konsekvenser: 

Udgiften til Den Fælleskommunale Idrætspulje udgør 50 øre pr. indbygger pr. år. For Rødovre 
Kommunes vedkommende vil det svare til en årlig udgift på ca. 18.500 kr. 

Det anbefales, at beløbet vedrørende 2013 tages fra "Initiativ- og udviklingspuljen" og at det fra 

2014 og fremover tages af rammen til Folkeoplysning. 

 

Såfremt ordningen bliver til noget, er der allerede en interesseret idrætsforening, der gerne vil stå 

for noget. 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven 

Økonomiske konsekvenser 
Ca. 18.500 kr. årligt. Første år tages beløbet fra "Initiativ- og udviklingspuljen" og efterfølgende år 

tages beløbet fra rammen til Folkeoplysning. 

Tidsplan 
År 2013 og frem 

Bilag 
1.  Den Fælles Kommunale Idrætspulje  
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20 Brugerbestyrelser nu og i fremtiden 
   J.nr. 13/020709    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 

Den 13. april 2013 afviklede Børne- og Kulturforvaltningen en temadag for de respektive 

brugerbestyrelser på kommunens idrætsanlæg. 

Temadagen var planlagt i samarbejde med forretningsudvalget for Fællesrepræsentationen for 
Idrætsforeninger i Rødovre (FIR).  

På baggrund af drøftelserne på temadagen er der kommet en række ønsker og forslag til ændring af 
retningslinjerne for Brugerbestyrelserne ved kommunens idrætsanlæg. 

Indstilling 

Børne – og Kulturforvaltningen indstiller, 

at notatet fra temadagen lørdag den 13. april 2013 ”Brugerbestyrelserne nu og i fremtiden” 
fremlægges til drøftelse. 

Beslutning 
Indstillingen drøftet. 

 

Poul Lundberg Andreassen (idrætsforeninger) forlod mødet kl. 17.35. 

Sagsfremstilling 

 Den 13. april 2013 afviklede Børne- og Kulturforvaltningen en temadag for de respektive 

brugerbestyrelser på kommunens idrætsanlæg.  

Temadagen var planlagt i samarbejde med forretningsudvalget for Fællesrepræsentationen for 

Idrætsforeninger i Rødovre (FIR).  

Formålet med temadagen var at drøfte, hvordan vi kan effektivisere arbejdet i brugerbestyrelserne, 

herunder vurdere og drøfte de nugældende retningslinjer samt drøfte mulige alternative 
bestyrelsesmodeller.   

På baggrund af tidligere drøftelser samt resultatet af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2011, 

blev følgende drøftet på temadagen: 

 Hvordan sikrer vi klarhed omkring beslutningskompetencerne og ansvarsfordelingen?  

 Hvordan sikrer vi, at den formelle delegerede kompetence og ansvar opleves som værende 

reel?  

 Hvordan sikrer vi en optimal kommunikation og gennemsigtighed? 

 Hvordan sikrer vi en optimal beslutningsproces? 
 Er der behov for at ændre på bestyrelsesmodellen med de 6 brugerbestyrelser? 

I løbet af dagen blev der arbejdet i forskellige grupper, med en efterfølgende fremlæggelse. Det er 

Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at der gennem hele dagen var en god stemning og et 

stort engagement.  

Efter gruppearbejdet fremlagde de enkelte brugerbestyrelser deres ønsker og forslag, til fremtidige 
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retningslinjer. 

Der blev givet udtryk for følgende:  

 Beskrivende retningslinjer.  

- Der er behov for en uddybende beskrivelse af, hvad der f.eks. menes med ”fleksible åbne 

idrætsanlæg”. Disse uddybende beskrivelser kunne evt. finde sted i et bilag til 

retningslinjerne.  

 Tidlig inddragelse i budgetlægning.  

- Brugerbestyrelserne ønsker at blive inddraget i budgettet så tidligt som muligt og derved 

have mulighed for at fremsende forslag/udtale sig til budgettet.  

 Mødefrekvensen. 

- Det bør overvejes om antallet af årlige møder i bestyrelserne er tilstrækkeligt. Der skal 

ikke holdes møder for mødets skyld.  

 Kompetencer 

- Klarhed over kompetencer. Hvordan udøves kompetence og ansvar? Hvordan føres der 

tilsyn med anlægget, og på hvilken måde har bestyrelsen ansvar for driften.  

 Tværgående involvering. 

- Forslag til afholdelse af møder mellem alle brugerbestyrelser omkring fælles interesser.  

 Økonomisk oversigt over hvad brugerbestyrelserne kan disponere over. 

- Der skal kun sættes fokus på den økonomi der vedrører den enkelte brugerbestyrelse. 

Der er behov for at gøre de økonomiske oversigter mere forståelige.  

 Vedligeholdelse/investeringsplan 

- Der skal være mulighed for at lave en fælles vedligeholdelsesplan over inventar/redskaber.  

 Forslag om flytning af kompetencer til brugerbestyrelsen fra Folkeoplysningsudvalget omkring 

halfordeling 

- Forslag om at Folkeoplysningsudvalgets kompetencer revideres.  

 Involvering i større renoveringer. 

- Den enkelte brugerbestyrelse tages med i tidsplanlægningen af større istandsættelser på de 
respektive anlæg.    

Drøftelse af mulige alternative bestyrelsesmodeller:  

Forslag til forskellige bestyrelsesmodeller blev drøftet. Der var overvejende tilfredshed med de 6 

bestyrelser, som der er i dag. Der blev stillet forslag om, at der eventuelt en gang om året afholdes 

et fællesmøde med de 6 bestyrelser. 

Lov- og plangrundlag 
Ingen 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

Tidsplan 

Tidsplanen og processen for justering af retningslinjerne for brugerbestyrelserne er følgende:  

 13. maj 2013: Kultur- og fritidsudvalget informeres om temadagen den 13. april 2013.  

 21. maj 2013: Ønsker og forslag til fremtidige retningslinjer for brugerbestyrelserne drøftes 

i Folkeoplysningsudvalget.  

 4. juni 2013: Forslag til justering af retningslinjerne for brugerbestyrelserne behandles i 

Kultur- og fritidsudvalget  

 August/september 2013: Forslag til justering af retningslinjerne for brugerbestyrelserne, 

sendes til høring i de respektive brugerbestyrelser  

 Oktober/november 2013: Endelig forslag til retningslinjerne for brugerbestyrelserne 
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behandles i Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

Bilag 
1.  Notat fra temadag lørdag den 13. april 2013 Brugerbestyrelserne nu og i fremtiden  
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21 "Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre og Omegns 

Gymnastikforening ansøger om tilskud i forbindelse med 1 af 

klubbens medlemmers deltagelse i Nordisk mesterskab i 

Idrætsgymnastik, i Norge 24. - 26. maj 2013 
   J.nr. 13/020667    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Rødovre og Omegns Gymnastikforening ansøger "Reklameordningen 15%´s pulje" om tilskud på kr. 

3.438,- i forbindelse med en af klubbens medlemmers deltagelse i Nordisk mesterskab i 

idrætsgymnastik, i dagene 24. - 26. maj 2013, i Elverum, Norge. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti 

på indtil kr. 870,- 

Beslutning 
Indstillingen imødekommet. 

Sagsfremstilling 
Rødovre og Omegns Gymnastikforening ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på 

kr. 3.438,- i forbindelse med en af klubbens medlemmers deltagelse i Nordisk mesterskab i 

idrætsgymnastik, i Elverum, Norge, i dagene 24.-26. maj 2013. 

 

Efter reglerne i "Reklameordningens 15%´s pulje" udløser det et tilskud på kr. 870,-, beløbet 

fremkommer således: 

 

Forplejning       2 overnatninger á kr. 85,-              = kr. 170,- 

Overnatning     2 overnatninger á kr. 150,-            = kr. 300,-       

Transport         1 x transport udlandet á kr. 400,-  = kr. 400,- 

 

Underskudsgaranti i alt                                          = kr. 870,- 

Lov- og plangrundlag 
"Reklameordningens 15%´s pulje" 

Økonomiske konsekvenser 
kr. 870,- 

Tidsplan 
Maj 2013 

Bilag 
1.  Ansøgning fra ROG om tilskud i forbindelse med 1 gymnast´s deltagelse i Nordisk mesterskab 

2013, i Idrætsgymnastik, i Norge. 
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22 Kommende arrangementer/aktiviteter 
   J.nr. 13/020664    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Kommende arrangementer og aktiviteter inden for Folkeoplysningsområdet. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  

 

at sagen tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Kommende aktiviteter/arrangementer: 

 Dato            Hvad  Sted Status 

 22.05.13 
 Foredrag med Rasmus 

Ankersen   
 Biblioteket  Invitationer udsendt 

 29.05.13   Rulleskøjteundervisning  Volden 
 Invitationer ud i uge 

20/21 

 08.06.13 

  
 Motion for alle løbet   Rødovre Stadion  Invitationer er udsendt 

 09.06.13   Store Cykeldag   Rundt i Rødovre 
 Invitationer ud i uge 

21/22 

 23.06.13   Sankt Hans  
 Rødovre 

Rådhusplæne   
 Invitaioner ud i uge 23 

 08.09 - 

15.09.13   
 Vestegnens Kulturuge  

 Vestegnen og 

Rødovre 
 Invitationer ud i uge 33 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven 

Økonomiske konsekvenser 
Tages af allerede afsat budget 

Tidsplan 
2013 
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23 Nye godkendte foreninger i perioden 2010 - 2013 
   J.nr. 12/015068    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Nye godkendte foreninger i perioden 2010 - 2013. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at  sagen tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 
Følgende foreninger er blevet godkendt: 

 

Foreningen FF af 2013 

Godkendt som forening 

Formål: Tilbyde medlemmerne mulighed for fysisk aktivitet, ex fodbold og socialt samvær. 

Antal medlemmer: 6 personer 

 

Rødovre Pige Svømning 

Godkendt som forening 

Formål: At skabe et fællesskab for kvinder og piger, hvor motion og bevægelse er i centrum - 

Svømning. 

Antal medlemmer: ca. 18 

 

Tyrkisk Kulturforening 

Godkendt som forening 

Formål: At etablere et sundt socialt netværk og forebyggende arbejde for bedre integration til det 

danske samfund, for børn, unge og ældre, med tyrkisk bagrund, i Rødovre Kommune 

Antal medlemmer: 11 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

Tidsplan 
2013 og fremover 
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24 Diverse 
   (Åbent punkt)  

 

Beslutning 
Taget til efterretning.  

 

Næste møde afholdes i Foreningshuset. 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 18.05 

 

 

 

 

  

Jan Quaade 

  

  

  Per Biener        

Kim Hammer 

  

  

  Jan Howy Rasmussen   Dan Larsen   Poul L. Andreassen 

Torben Z. Marstrup 

  

  

     Helle Skaarup   Evan Rungsted 

Jan Diemer   Ahmed Dhaqane   Ruth Mørch    
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