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Mødedeltagere 

Formand Jan Quaade (M) Idrætsforeninger 

Medlemmer  

Ahmed H. Dhaqane (A) KB 
Svend Erik Pedersen (F) KB 

Marianne Nielsen (M) Frivillig Centret 

Torben Z. Marstrup (M) Idrætsforeninger 
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Jan Howy Rasmussen (M) RKA 

Poul Lundberg Andreasen (M) Idrætsforeninger 
Birgitte Nielsen (M) Idrætsforeninger 
Helle Skaarup (M) Øvrige Foreninger 
Ruth Mørch (M) Seniorrådet 

Jan Diemer (M) Blindes Oplysningsforbund 

Dan Larsen (M) AOF 

Per Biener (M) AOF 

Kim Hammer (O) KB 

Der var afbud fra  

Tuncay Balaban (M) Udtrådt 
Jan Diemer (M)  

 



    

17 Meddelelser 
   (Åben punkt)  

 
Beslutning 
Taget til efterretning.  
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18 Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 - Tilskud til nærmere 

angivne formål for 2013 
   J.nr. 12/144568    (Åben punkt)  

 

Sagens kerne 
Tilskud fra Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 for 2013  

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 

 

at forslag om tilskud til de enkelte foreninger og organisationer godkendes.  

Beslutning 
Indstillingen godkendt.  

Sagsfremstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgninger fra foreninger og organisationer om 

tilskud til nærmere angivne formål - § 6, stk. 2 for 2013.  

 

Med henvisning til Folkeoplysningsudvalgets godkendte retningslinier for ansøgning om tilskud til 

nærmere angivne formål - § 6, stk. 2, skal opmærksomheden henledes på,  

 

at § 6, stk. 2 tilskud ydes til folkeoplysende virksomhed, samt 

 

at ansøgninger der relaterer sig til børn og unge, samt aktiviteter for handicappede, skal prioriteres 

højest.  

Lov- og plangrundlag 
Lov om støtte til Folkeoplysning, § 6, stk. 2  

Økonomiske konsekvenser 
Den samlede tilskudsbevilling vil blive finansieret af Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme for 

budget 2013 og fordelt efter de principper som er godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde 

den 22.05.2007.  

Tidsplan 
Aktiviteterne afvikles i år 2013  

Bilag 
1. Ansøgninger til § 6, stk. 2 for 2013 

2. Ansøgninger til § 6, stk. 2 for 2013 

3. Ansøgninger til § 6, stk. 2 for 2013 

4. Ansøgninger til § 6, stk. 2 for 2013 

5. Ansøgninger til § 6, stk. 2 for 2013 

6. Ansøgninger til § 6, stk. 2 for 2013 

7. Ansøgninger til § 6, stk. 2 for 2013 

8. Ansøgninger til § 6, stk. 2 for 2013 

9. Ansøgninger til § 6, stk. 2 for 2013 

 

Side 20

1121752-1374478-1.pdf
1121752-1374479-1.pdf
1121752-1374480-1.pdf
1121752-1374481-1.pdf
1121752-1374482-1.pdf
1121752-1374483-1.pdf
1121752-1374484-1.pdf
1121752-1374485-1.pdf
1121752-1374486-1.pdf


    

19 Initiativpuljen - DUI-Leg og Virke ansøger om midler til 

opstart af en lektiecafé  
   J.nr. 12/144958    (Åben punkt)  

 

Sagens kerne 
DUI-Leg og Virke, Rødovre Afd. - Ansøger om tilskud til indkøb af EDB-udstyr i forbindelse med 

oprettelse af en lektiecafé.  

Indstilling 
DUI-Leg og Virke, Rødovre Afd. ansøger om tilskud fra Initiativpuljen på kr. 26.626 til indkøb af 

pc'er mv.i forbindelse med opstart af en Lektiecafé for afdelingens medlemmer og deres venner.  

 

Lektie caféens målgruppe er børn i alderen 6 - 26 år. 

 

Foreningens vision er at styrke de unge medlemmers faglige niveau ud fra deres aktuelle skolegang, 

dels via spil, mulighed for at søge på nettet og ved at stille edb-udstyr til rådighed. 

 

Foreningen har ønske om 2 stationære Pc'er, med store skærme og en bærbar Pc, trådløst tastatur 

og mus, printer og forsikring på alt udstyr, hvilket løber sig op i kr. 26.626. 

 

Der er tidligere givet afslag til Boldklubben Avarta og Boldklubben Rødovre på lignende 

ansøgninger, dels fordi det er obligatorisk med lektiecaféer på alle kommunale skoler.  

Beslutning 
Godkendt.  

Sagsfremstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at ansøgningen ikke imødekommes.  

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningslovens "Initiativpulje"  

Økonomiske konsekvenser 
Ingen  

Tidsplan 
I årene frem  

Bilag 
1. Ansøgning fra DUI-Leg og Virke - Tilskud til etablering af lektiecafé 
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20 Rødovre Aftenskolers Samråd - anmodning om ændring af 

tidsplan for udbetaling af bevilget tilskud 
   J.nr. 12/144526    (Åben punkt)  

 

Sagens kerne 
Rødovre Aftenskolers Samråd anmoder i brev af 11.9.2012 om ændring af tidsplan for udbetaling af 

bevilget tilskud, således at de nugældende retningslinier jf. § 10 ændre fra udbetaling af ½-delen pr. 

1.1. og 1.7. til fuld udbetaling 1.1.  

Indstilling 
Børne- og Kultuforvaltningen indstiller 

 

at anmodningen ikke imødekommes, men 

 

at de nuværende retningslinier jf. § 10 med udbetaling pr. 1.1. og 1.7. fastholdes.  

Beslutning 
Anbefales 

 

(Til Kultur- og Fritidsudvalget).  

 

således at den fremtidige ordning fastlægges med en udbetaling på 75% pr. 01.01. og 25% pr. 01.07. 

 

Helle skaarup stemte imod, idet sagen ønskes udsat. 

Kim Hammer (O) undlod at stemme.  

Sagsfremstilling 
Rødovre Aftenskolers Samråd anfører i anmodningen, at de sidste år har aftenskolerne været 

præget af forskellig rettede udfordringer, der alle har skabt pres på likviditeten. De ønsker med 

forslaget at blive side- og ligestillet med øvrige foreninger under Folkeoplysningsloven.  

 

Rødovre Aftenskolers Samråd ansøgte sidste år pr. 16.5.2011 om en ændring af de daværende 

regler, som var beskrevet i de gældende retningsliniers § 10, hvor det var anført, at bevilget tilskud 

udbetales pr. 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10.  

 

Anmodningen af 16.5.2011 blev imødekommet af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 

7.6.2011, således at bevilget tilskud kunne udbetales pr. 1.1. og 1.7., og ændringen trådte i kraft 

med virkning fra 1.7.2011. 

 

Den samlede bevilling i 2012 til undervisnings og tilskud til særlige grupper udgjorde samlet 

2.768.318 kr., hvor ½-delen jf. de p.t. gældende regler udbetales pr. 1.1. og 1.7. 

 

Samrådets argument om side- og ligestilling med øvrige foreninger under Folkeoplysningsloven kan 

ikke alene begrunde en ændring i de af Kultur- og Fritidsudvalget fastlagte retningslinier, idet 

Folkeoplysningsloven ikke rummer bestemmelser om en ligestilling på dette område, men det er 

Kultur- og Fritidsudvalget, der på anbefaling/indstilling fra Folkeoplysningsudvalget, som godkender 

de endelige retningslinier. 

Lov- og plangrundlag 
Lov om støtte jf. Folkeoplysningsloven.  

Økonomiske konsekvenser 
En ændring i de p.t. gældende kriterier for udbetaling af tilskud vil påvirke Rødovre Kommunes 

likviditet.  
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Tidsplan 
En ændring af de p.t. gældende retningslinier vil først kunne få virkning fra 1.1.2013.  

Bilag 
1. Rødovre Aftenskolers Samråd - anmodning om ændring af tidsplan for udbetaling af bevilget 

tilskud 
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21 Diverse 
   (Åben punkt)  

 

Beslutning 
Taget til efterretning.  

 

 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 18.40.  

  

  

Jan Quaade 

  

  

  Per Biener   Ahmed Dhaqane   Anne-Marie Linneboe 

Kim Hammer 

  

  

  Jan Howy Rasmussen   Dan Larsen   Poul L. Andreassen 

Torben Z. Marstrup 

  

  

  Birgitte Nielsen   Helle Skaarup   Evan Rungsted 

    Ruth Mørch   Marianne Nielsen 
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