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Beslutning 
Taget til efterretning.  
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13 Rødovre Taekwondo Klub - Ansøgning om 

underskudsgaranti i forbindelse med afholdelse af et stævne 

i Rødovrehallen den 29. september 2012 
   J.nr. 12/142327    (Åben punkt)  

 

Sagens kerne 
Rødovre Taekwondo Klub ansøger om en underskudsgaranti på indtil kr. 4.300,- i forbindelse med 

et stævne for børn og unge i Rødovrehallen den 29. september 2012  

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse  

Beslutning 
Ansøgning imødekommet.  

Sagsfremstilling 
Rødovre Taekwondo Klub afholder, i samarbejde med Dansk Taekwondo Klub, et stævne i 

Rødovrehallen, for børn og unge. 

 

Da det er første gang i ca. 10 år at klubben afholder et så stort et stævne, vil de gerne være 

dækket ind, såfremt stævnet skulle give underskud. Klubben vil have svært ved at bære et evt. 

underskud, da deres økonomi i forvejen kun lige løber rundt. 

 

Da stævnet arrangeres i samarbejde med Dansk Taekwondo Forbund, stiller forbundet en række 

bekostelige krav, som skal være opfyldt, samtidigt med at der også sættes en øvre grænse for 

antallet af deltagere, hvilket minimerer klubbens mulighed for at tjene penge på arrangementet. 

 

Til stævnet vil Rødovre Taekwondo Klub give opvisninger og det vil være muligt, at prøve sporten. 

Klubben prøver den vej igennem at værge nye medlemmer. 

 

Budget: se vedlagte budget fra klubben  

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

Økonomiske konsekvenser 
Ingen  

Tidsplan 
29. september 2012  

Bilag 
1. Rødovre Taekwondoklub ansøger om en underskudsgaranti til arrangement i Rødovrehallen  
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14 Rødovre Statsskoles Volleyballklub - "Reklameordningens 

15%´s pulje - Ansøgning om tilskud i forbindelse med 3 af 

klubbens medlemmers deltagelse på U17 landsholdet 
   J.nr. 12/142434    (Åben punkt)  

 

Sagens kerne 
Rødovre Statsskoles Volleyballklub ansøger om tilskud på kr. 6.750,- fra "Reklameordningens 

15%´s pulje" i forbindelse med deltagelse på U17 landsholdet i volleyball den 6. - 10. september 

2012 i Finland.  

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse  

Beslutning 
Ansøgning imødekommet med en underskudsgaranti på indtil 6.750,00.  

Sagsfremstilling 
Rødovre Statsskoles Volleyballklub har fået udtaget 3 spillere til DU17 landsholdet. Spillerne skal 

deltage i NEVZA-Mesterskaberne 2012 i Finland i dagene 6. - 10. september 2012 (er afholdt og 

Danmark vandt GULD) 

 

Da der fra Dansk Volleyball Forbund er en egenbetaling på kr. 2.250,- for at deltage på 

landsholdet, søger klubben om tilskud til dette. 

 

Der er en sammentællingsfejl i klubbens ansøgning (ansøger om 7.750,- kr., men det giver kun 

6.750,- kr., når man lægger beløbene sammen. 

 

Ansøgningen er fremsendt så snart pigerne var udtaget og modtaget i forvaltningen den 31. august 

2012.  

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

Økonomiske konsekvenser 
Ingen  

Tidsplan 
6. - 10. september 2012  

Bilag 
1. Ansøgning fra Rødovre Statsskoles Volleyballklub om tilskud i forbindelse med 3 af klubbens 

spillers deltagelse i DU-17 landsholdet 
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15 FIR og Rødovre Kommune ansøger "Initiativpuljen" om 

tilskud til rulleskøjteprojekt på Volden. 
   J.nr. 12/142501    (Åben punkt)  

 

Sagens kerne 
FIR og Rødovre Kommune ansøger "Initiativpuljen" om et tilskud på kr. 7.000,- i forbindelse med 

et rulleskøjtearrangment på Volden i efteråret 2012. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.  

Beslutning 
Imødekommet.  

Sagsfremstilling 
FIR og Rødovre Kommune er gået sammen om, at få nogle flere borgere/familier ud og løbe på 

rulleskøjter på Volden, idet det er en ideel måde at komme ud og få noget motion på og i den 

forbindelse har vi søgt  bevægelsespuljen*  om et tilskud på kr.18.540,-, som tilskud til indkøb af 30 

par rulleskøjter med udstyr. Rulleskøjterne og udstyret koster, efter tilbud, i alt ca. kr. 25.540,-, 

hvorfor vi søger "Initiativpuljen" om de sidst kr. 7.000,- . 

 

Rødovre Kommune dækker udgifter til annonce, frugt og diverse og FIR dækker udgifterne til 2 

stk. instruktører. 

 

Vi er gået ind i dette projekt, idet vi har erfaring med at folk der ikke kan løbe, godt kan rulle, 

hvorfor vi håber at flere får øjene op for denne motionsform. Vi vil derfor godt give nybegyndere, i 

alle aldre, mulighed for at komme og prøve at rulle på rulleskøjter, på den rigtig gode asfalt, der er 

på Volden. Vi vil tilkøbe nogle instruktører, så man kan få kyndig vejledning og lære det mest 

nødvendige, som at kunne bremse mv. Let øvede og øvede er også velkommen til at komme og 

lære nogle nye tricks. 

 

Rulleskøjterne med udstyr vil efterfølgende kunne lånes af skoler, sfo'er og idrætsforeninger mv. 

Udstyret vil pt. blive opbevaret i Rødovrehallen, men det er meningen at det på sigt skal ned og 

ligge på volden, i Bevægelseskompagniets depot, som BKF, Skolerne og Sfo'erne har nøgle til. 

 

Arrangementet vil blive afholdt i oktober 2012 og vi regner med at det bliver gentaget i foråret 

2013. 

 

Budget: Se ansøgningen til Bevægelsespuljen. 

 

* Bevægelsespuljen er en pulje der er nedsat af Kræftens Bekæmpelse og Rødovre Kommune, for 

at motivere lokale foreninger, institutioner og borgere til at skabe liv og aktivitet på Københavns 

Befæstning, i Rødovre. Der kan søges om midler i puljen i 2011 og 2012, hvorefter den nedlægges. 

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

Økonomiske konsekvenser 
Ingen  

Tidsplan 
Oktober 2012  

Bilag 
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1. FIR og Rødovre Kommune ansøger om tilskud i forbindelse med afholdelse af et til flere 

rulleskøjtearrangementer på Volden 
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16 Diverse 
   (Åben punkt)  

 

Beslutning 
Taget til efterretning.  

 
 
 
Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 17:15 
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