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1 Meddelelser 
   (Åben punkt)  

 

Sagens kerne 
Ny Kultur- og Fritidschef. 

Den 1. januar 2013 tiltrådte Henning Elmelund som ny Kultur- og Fritidschef i Børne- og 

Kulturforvaltningen. 

 

Velkommen til Henning Elmelund. 

Beslutning 
Taget til efterretning.  

 

Side 1



    

2 "Initiativpuljen" - Foreningshuset Højnæsvej, Rødovre 

Kulturelle Aftenskole og Arbejdernes Oplysningsforbund 

ansøger om tilskud til udviklingsprojekt fra Passiv til Aktiv. 
   J.nr. 13/008855    (Åben punkt)  

 

Sagens kerne 
Foreningshuset Højnæsvej, Rødovre Kulturelle Aftenskole og Arbejdernes Oplysningsforbund 

ansøger om et tilskud fra "Initiativpuljen" på kr. 70.000,- i forbindelse med et udviklingsprojekt fra 

Passiv til Aktiv - et introduktions- og snuseforløb for unge i Rødovre Kommune.  

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse. 

Beslutning 
Sagen drøftet. På det foreliggende grundlag gives der afslag på ansøgningen. Udvalget anbefaler, at 

ansøger fremsender en fornyet ansøgning.  

Sagsfremstilling 
Foreningshuset Højnæsvej, Rødovre Kulturelle Aftenskole og Arbejdernes Oplysningsforbund 

ansøger i brev af 6. december 2012 om et tilskud fra "Initiativpuljen" på kr. 70.000,- i forbindelse 

med et udviklingsprojekt fra Passiv til Aktiv - et introduktions- og snuseforløb for unge i Rødovre 

Kommune. 

 

Projektets baggrund er, at der i en årrække har været et samfundsproblem, med en gruppe 

borgere, som grundet manglende viden, kvalificering og personligt tilrettelagt motiverende 

rådgivning, aldrig rigtigt har fundet vej til arbejdsmarkedet. Disse personer er overladt til egen 

smalle og ressourcesvage omgangskreds, hvor der ikke kommer så mange nye indput - et passivt 

liv på overførselsindkomst. Projektansøgerne mener at, det er altafgørende at den gruppe borgere 

får en specialiseret vejledning, en særligt forstående og motiverende tilgang, samt basal påklædning, 

til det danske samfund og arbejdsmarked, hvilket projektansøgerne mener at kunne løse i 

fællesskab. 

 

Projektets formål er, at igennem et nøje tilrettelagt personligt rådgivning, et basalt teoretisk og 

praktisk uddannelsesforløb, at iklæde målgruppen de værktøjer, der er afgørende for, at de kan 

skifte et passivt samfundsliv ud med et aktivt. 

 

Der vil være mulighed for, at 40 deltagere går igennem et 3 måneders forløb, bestående af 

personligt tilrettelagt rådgivning , basal undervisning i det danske samfund og arbejdsmarked, samt 

to praktikophold i virksomheder. Der garanteres for at samtlige deltagere får to praktikpladser, 

som hver vil forløbe sig over en uge og gerne i Rødovre eller omegn. 

 

Det forventes at deltagerne på kort sigt klædes på til at tage ansvar for egen livsførelse og på 

længere sigt får arbejde eller gør dem motiveret til at finde et job eller foretage sig andre 

samfundsgavnlige aktiviteter. 

 

Budget: 

 Frikøb af relevante ressource personer       kr.   30.000 

 Køb af eksterne konsulentydelser      kr.      10.000 

 Udgifter til projektledelse  kr.  10.000 

 Etablering af faciliteter til gennemførsel af forløb   kr.   20.000 

 Beløb der ansøges om  kr.  70.000 
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Bemærkninger til ansøgningen: Børne- og Kulturforvaltningen mener ikke, at ansøgningen falder 

ind under "Initiativpuljens" formål, men at ansøgningen mere henhøre sig til 

Arbejdsmarkedsafdelingen/jobcentret i Socialforvaltningen.  

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningslovens "Initiativpulje"  

Økonomiske konsekvenser 
Ingen  

Tidsplan 
4. februar 2013 - 2. maj 2013  

Bilag 
1. Ansøgning fra Foreningshuset Højnæsvej, RKA og AOF - Projekt fra passiv til aktiv 
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3 "Initiativpuljen" - Rødovre Statsskoles Volleyball Klub 

ansøger om tilskud i forbindelse med afholdelse af 

Skoleturnering i Kidsvolley 2013 
   J.nr. 13/008861    (Åben punkt)  

 

Sagens kerne 
Rødovre Statsskoles Volleyball Klub ansøger "Initiativpuljen" om et tilskud på kr. 11.420,- i 

forbindelse med afholdelse af en Skoleturnering i Kidsvolley, i Rødovrehallen, fredag den 15. 

februar 2013.  

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil kr. 11.420,-  

Beslutning 
Godkendt.  

Sagsfremstilling 
Rødovre Statsskoles Volleyball Klub ansøger "Initiativpuljen" om et tilskud på kr. 11.420,- i 

forbindelse med afholdelse af en Skoleturnering i Kidsvolley, i Rødovrehallen, fredag den 15. 

februar 2013. 

Arrangementet er tidligere afholdt med stor succes, med deltagelse af mere end 500 børn fra 

skolerne i Rødovre. 

Til orientering har klubben de sidst 9 år fået tilskud til arrangementet via ”Initiativpuljen”.  

 

Budget: 

 Forplejning officials - Betales af RS  kr.   0,- 

 Forplejning skolelærer - Betales af BKF-Skoleområdet  kr.   0,- 

 Bolde, 10 stk. af 200,- kr.          kr.      2.000,- 

 T-shirts til vinderne, 36 stk. af 95 kr.  kr. 3.420,- 

 Medaljer, 600 stk. af 15,- kr. - tilskud DVF kr. 3.000,-  kr. 6.000,- 

 Udgifter i alt  kr.   11.420,- 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven - "Initiativpuljen"  

Økonomiske konsekvenser 
Ingen  

Tidsplan 
Februar 2013  

Bilag 
1. Ansøgning om tilskud fra Initiativpuljen i forbindelse med afholdelse af skolestævne i Kidsvolley 

2013, fredag den 15.2.2013 

2. Budget for Skolevolleyturnering 2013 
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4 "Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre Floorball Club 

ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse i 

Pokalfinaler for deres dame og herrehold, samt klubbens 

U19 holds deltagelse i DM-finalen 
   J.nr. 13/008867    (Åben punkt)  

 

Sagens kerne 
Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" i forbindelse med 

klubbens medlemmers deltagelse i pokalfinalerne for damer og herre, samt DM-finale for U19 

holdet.  

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at der ydes en underskudsgaranti, jf. reglerne på indtil kr. 23.630,-  

Beslutning 
Godkendt.  

Sagsfremstilling 
Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på kr. 27.870,- i 

forbindelse med klubbens medlemmers deltagelse i pokalfinalerne for 1. damer og 1. herrer, samt 

DM-finale for U19 holdet. 

 

Pokalfinalerne: 

 

Sted: Sønderborg. 

Dato: 12. januar 2013.  

Antal deltagere: 30. 

Antal ledere: 7 (der gives kun tilskud til max 4 ledere). 

 

DM-finalerne for U19 holdet: 

Sted: Sønderborg. 

Dato: 11. - 13. januar 2013. 

Antal deltagere: 15. 

Antal ledere: 2.  

 

Rødovre Floorball Club har i deres ansøgning ikke fratrukket egenbetalingen, men da der kun gives 

tilskud efter reglerne, så har det ingen betydning for ansøgningen. 

 

Tilskud efter reglerne: 

Hvor går turen 

hen:   

Antal  

deltagere 

Antal 

døgn 

Fortæring 

pr. døgn  

85,- kr. 

Overnatning pr. 

døgn 

150,- kr. 

Transport 

250,- kr. 

 Tilskud 

i alt 

  

Sønderborg -  

Pokal Damer/Herre     

  

34     

  

0 

  

2.890,- 

  

0     

  

8.500,-    

 

 11.390,- 

  

Sønderborg -  

DM U19 

  

17 

  

2 

  

2.890,- 

  

5.100,- 

  

4.250,- 

  

12.240,- 

  

Underskudsgaranti 
          

  

23.630,- 
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Lov- og plangrundlag 
"Reklameordningens 15%´s pulje"  

Økonomiske konsekvenser 
Ingen  

Tidsplan 
Januar 2013  

Bilag 
1. Ansøgning fra Rødovre Floorball Club om tilskud fra Reklameordningens 15%´s pulje i 

forbindelse med klubbens deltagelse i pokalfinaler for damer og herre og DM for U19 
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5 "Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre Statsskoles 

Volleyball Klub ansøger om tilskud i forbindelse med 3 af 

klubbens medlemmers deltagelse på U18 landsholdet 
   J.nr. 13/008900    (Åben punkt)  

 

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

15%´s pulje" i forbindelse med 3 af klubbens medlemmers deltagelse på U18 volleyballlandsholdets 

EM-kvalifikationstur , den 2. - 8. januar 2013, i Grækenland.  

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil kr. 6.750,- .  

Beslutning 
Godkendt.  

Sagsfremstilling 
Rødovre Statsskoles Volleyball Klub ansøger om et tilskud på kr. 6.750,- fra "Reklameordningens 

15%´s pulje" i forbindelse med 3 af klubbens medlemmers deltagelse på U18 volleyballlandsholdets 

EM-kvalifikationstur , den 2. - 8. januar 2013, i Grækenland. 

 

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

landsholdet, ansøger klubben om tilskud til dette. 

 

Der ansøges om 3 x 2.250,-, i alt kr. 6.750,-  

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

Økonomiske konsekvenser 
Ingen  

Tidsplan 
Januar 2013  

Bilag 
1. RS-Volley - ansøgningen om tilskud til landsholdsspilleres deltages i IM-Kvalifikationen for DU 18 

i Grækenland 

2. Deltagerliste til IM-kvalifikationen for DU 18 i Grækenland 
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6 Nye godkendte foreninger i perioden 2010 - 2013 
   J.nr. 12/015068    (Åben 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: 

 

Balderdash Theatre 

Godkendt som forening. 

Formål: Vil give unge mennesker mulighed for at udtrykke sig gennem teater og musikals. 

Antal medlemmer: 12 

 

GigtSkolen 

Godkendt som aftenskole.  

Formål: Folkeoplysende voksenundervisning - Afspænding og bevægelse for gigtramte og 

bevægelseshæmmede. 

 

Rødovre Trampolinklub 

Godkendt som forening. 

Formål: at udbrede og dyrke trampolinsporten. 

Antal medlemmer: 15  

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven.  

Økonomiske konsekvenser 
Ingen.  

Tidsplan 
2012 og fremover.  
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7 Diverse 
   (Åben punkt)  

 

Beslutning 
Taget til efterretning.  

 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 18:35. 

  

  

Jan Quaade 

  

  

  Per Biener   Ahmed Dhaqane   Svend Erik Pedersen 

Kim Hammer 

  

  

  Jan Howy Rasmussen   Dan Larsen   Poul L. Andreassen 

Torben Z. Marstrup 

  

  

  Birgitte Nielsen   Helle Skaarup   Evan Rungsted 

Jan Diemer       Ruth Mørch     
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