
 Folkeoplysningsudvalget 

 Dagsorden 

Folkeoplysningsudvalgets ordinære møde tirsdag den 24-05-2011 kl. 17:00. 

Mødet afholdes i Rødovrehallen, Møde1. 

 SAMLET DAGSORDEN 

************************************************************************************* 
Fraværende: 



 Sag nr. 74 

J.nr.: 10.00626                                                           

 Meddelelser - Folkeoplysningsudvalget 
2010 - 2013 

 Orientering om afslag til Rødovre Skøj-
te-og Ishockey Klub, Kunstskøjteafde-
lingens, 2 ansøgninger til ”Udviklings-
puljen” under ”Reklameordningens 
15%´s pulje”    

 Orientering om nedsættelse af tilskud til 
Rødovre Statsskoles Volleyball Klub, 
sag nr. 70 på mødet den 19.04.2011. 

 Orientering om indgået ansøgning fra 
Rødovre Håndboldklub, hvori de ansø-
ger om at få lavet fordelingsproceduren 
om, så de også kan tildeles træningstid i 
Rødovrehallen. 

 Motion for alle løbet den 28. maj 2011 

 Foreningslederfest den 11. juni 2011 

 Store Cykeldag den 12. juni 2011 

 Sankt Hans på Rådhusplænen den 23. 
juni 2011 

 

 



 Sag nr. 75 

J.nr.: 11.01712                                                           

 Ansøgning om tilskud fra reklameord-
ningens 15%-pulje - El Diablo ansøger om 
tilskud i forbindelse med deltagelse i Euro-
pacuppen i Rullehockey i Essen, Tyskland 

El Diablo ansøger om tilskud fra ”Reklame-
ordningens 15%´s pulje” på kr. 69.700,- i for-
bindelse med klubbens deltagelse i Europacup-
pen 2011, i Essen, Tyskland 

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sa-
gen til drøftelse. 

 

 

 Sag nr. 76 

J.nr.: 11.01700                                                          

 Ansøgning om tilskud fra "Initiativ-
puljen" - Rollespilsforeningen Ravneborg 
Rødovre ansøger om tilskud til 6 stk. hånd-
holdt radio med headset. 

Rollespilsforeningen Ravneborg Rødovre an-
søger i brev af 12. maj 2011 om tilskud fra 
”Initiativpuljen” på kr. 8.000 til indkøb af 6 stk. 
håndholdt radio m/headset. 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes, dog således at 
det er Rødovre Kommune der indkøber radio-
erne og udlåner dem til Rollespilsforeningen 
Ravneborg Rødovre. 

 

 



 Sag nr. 77 

J.nr.: 11.01719                                                           

 Fordeling af timer i gymnastiksalene 
for sæsonen 2011/2012 

Børne- og Kulturforvaltningen har i henhold til 
gældende regler for fordeling af gymnastiksale, 
udarbejdet forslag til en fordelingsplan for sæ-
sonen 2011/2012. 

Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, at for-
delingsplanen for 2011/2012 godkendes. 

 

 

 Sag nr. 78 

J.nr.: 10.00624                                                           

 Nye godkendte foreninger i perioden 
2010 - 2013 

Børne- og Kulturforvaltningen har godkendt 
følgende foreninger som låneberettiget: 

Rødovre Aftenskolers Samråd 

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sa-
gen til efterretning 

 

 



 Sag nr. 79 

J.nr.: 11.01707                                                           

 Rødovre Aftenskolers Samråd - an-
modning om ændring af tidsplan for udbeta-
ling af bevilget tilskud 

Rødovre Aftenskolers Samråd anmoder i brev 
16.05.2011 om ændring af tidsplan for udbeta-
ling af bevilget tilskud. 

Fortsættes... 

 Sag nr. 79 - fortsat 

Jf. de p.t. gældende retningsliniers § 10 udbeta-
les bevilget tilskud med en ¼ pr. 01.01., 01.04., 
01.07. og 01.10. 

Rødovre Aftenskolers Samråd ønsker, at bevil-
get tilskud udbetales med ½ pr. 01.01. og den 
resterende ½ pr. 01.07.   

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at anmodningen imødekommes, således at ½ af 
bevilget tilskud udbetales pr. 01.01. og 01.07. 

 

 

 

 Sag nr. 80 

J.nr.: 10.00625                                                           

 Diverse - Folkeoplysningsudvalget 
2010 - 2013 

 

 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl.  

  

 



Jan Quaade   Per Biener  Ahmed Dhaqane   Anne-Marie Linneboe 

Kim Hammer   Jan Howy Rasmussen  Dan Larsen   Poul L Andreassen 

Torben Z. Petersen   Birgitte Nielsen  Helle Skaarup   Evan Rungsted 

Jan Diemer   Tuncay Balaban  Ruth Mørch   Tina A. Messaoudi 

 


	Folkeoplysningsudvalget
	Dagsorden
	SAMLET DAGSORDEN
	Sag nr. 74
	Meddelelser - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
	Sag nr. 75
	Ansøgning om tilskud fra reklameordningens 15%-pulje - El Diablo ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse i Europacuppen i Rullehockey i Essen, Tyskland
	Sag nr. 76
	Ansøgning om tilskud fra "Initiativpuljen" - Rollespilsforeningen Ravneborg Rødovre ansøger om tilskud til 6 stk. håndholdt radio med headset.
	Sag nr. 77
	Fordeling af timer i gymnastiksalene for sæsonen 2011/2012
	Sag nr. 78
	Nye godkendte foreninger i perioden 2010 - 2013
	Sag nr. 79
	Rødovre Aftenskolers Samråd - anmodning om ændring af tidsplan for udbetaling af bevilget tilskud
	Sag nr. 79 - fortsat
	Sag nr. 80
	Diverse - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013


