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33 Meddelelser 
   (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Renovering af Islevbadet 

Indstilling 
Meddelelsespunktet forelægges til orientering. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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34 "Reklameordningens 15%´s pulje" - Ansøgning om tilskud i 
forbindelse med afholdelse af RISK INVITATIONAL CUP 
2016 

   J.nr. 15/024401    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Rødovre Internationale Street Klub (RISK) ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" 

i forbindelse med "RISK INVITATIONAL CUP 2016", som afholdes i Rødovrehallen den 16. - 17. 

januar 2016. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 8.453 kr. 

Beslutning 
Ansøgningen godkendt. 

 

Gurpaul Singh Rehal deltog ikke i behandlingen af denne sag. 

Sagsfremstilling 
Rødovre Internationale Street Klub (RISK) ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud 

på 8.453 kr. i forbindelse med "RISK INVITATIONAL CUP  2016", som finder sted den 16. - 17. 

januar 2016 i Rødovrehallen. 

 

Formålet med stævnet er, at arrangere et stævne for semi-elite hold fra hele verden, dog "blot" 

Europa til at starte med. Tanken er en form for et "Development Cup/League", som både kan give 

succesoplevelser til "spillere" lige over eliterækken, men samtidig forhåbentlig også kan føre 

forskellige mennesker på tværs af landegrænser, kulturer osv. sammen. 

 

Til dette stævne vil der være deltagene hold fra Litauen, Letland, Polen, Sverige, samt Danmark, som 

vil kæmpe om medaljer, pokaler, ære og ikke mindst for positionen i Europæiske Alternative 

Basketball Liga. 

 

Der kan forventes noget rigtigt godt og hårdt spil, kåring af MVP, Slam Dunk konkurrence, 3-point 

shoot-out konkurrencer mv.  

 

Borgmester Erik Nielsen kommer og åbner stævnet, lørdag den 16. januar 2016 kl. 10.00. 

 

Der søges om et tilskud på 8.453 kr., se vedlagte ansøgning. 

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

Økonomiske konsekvenser 
Der resterer ca. 228.000 i puljen. 

Tidsplan 
Januar 2016. 

Bilag 
1.  Reklameordningen 15 % pulje - RISK - INVITATIONAL CUP 2016 
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35 Initiativ- og Udviklingspuljen - Ansøgning om tilskud til 
afvikling af Rødovre Skoleatletik stævne 

   J.nr. 15/024570    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Rødovre Atletik Club ansøger initiativ- og udviklingspuljen om et tilskud på 30.000 kr. til 

gennemførelse af Rødovre Skoleatletik stævne. Der er tale om et samarbejdsprojekt med skolerne i 

Rødovre. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at ansøgningen godkendes med en underskudsgaranti på indtil 30.000 kr. 

Beslutning 
Ansøgningen godkendt. 

Sagsfremstilling 
Rødovre Atletik Club ansøger initiativ- og udviklingspuljen om et tilskud på 30.000 kr. til 

gennemførelse af Rødovre Skoleatletik stævne. Der er tale om et samarbejdsprojekt med skolerne i 

Rødovre. 

 

Baggrunden for ansøgningen er den nye skolereform og fordringen om at drive åben skole. Atletik 

har med reformen fået en endnu større plads i faget idræt, og fylder derfor mere i undervisningen 

på alle klassetrin i forhold til fagets fællesmål. 

 

Der er i Rødovre indgået en partnerskabsaftale mellem skoleområdet og kultur- og fritidsområdet, 

hvor der bl.a. er opstillet følgende 3 mål: 

 Alle skolebørn skal i skoletiden have mulighed for at arbejde seriøst og indgående med såvel 

etablerede som nye kunstarter herunder musik, billedkunst, film, teater/drama, litteratur, 

arkitektur/design, dans og idræt. Det er således ikke nok at se en teaterforestilling eller 

opleve en koncert.  

 Rødovre Kommune bliver foregangskommune i forhold til at skabe kulturel indsigt og 

udvikling på tværs af skoler, kultur- og fritidsinstitutioner og foreningsliv. Dette sker med 

udspring i et velfungerende og veluddannet netværk af professionelle, faguddannede 

folkeskolelærere, dygtige frivillige m.fl.  

 Rødovre Kommune tilbyder egnede rammer til alle former for kulturel udfoldelse og 

uddannelse.  

Det er afgørende for oplevelsen og kreativiteten, at kunst og kultur kan dyrkes i egnede 

lokaler på lige vilkår med alle andre fag og idrætsgrene.  

Formålet med projektet Rødovre Skoleatletik stævne er, at udvikle en konkret aktivitet i skoletiden 

med målstyret, meningsfuld idræt og bevægelse i samarbejde med lokale idrætsforeninger. Der 

ønskes arrangeret et skolestævne for udvalgte klassetrin med Rødovre Atletik Club, hvor 

omdrejningspunktet er sociale fælleskaber og bevægelse. 

 

Det kommunale netværk "Idræt og bevægelse", hvor alle Rødovre skolerne er repræsenteret, står 

for planlægning, organisering og eksekvering i samarbejde med Rødovre Atletik Club. 

 

Beløbet der søges om er til honorar til instruktører, indkøb af rekvisitter til disciplinerne og 

pokaler. 

 

Der vil blive arrangeret 3 stævnedage for 3. klasser, 5. klasser og 7. klasserne, og man forventer at 
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ca. 1.200 børn vil deltage i de 3 atletikstævner. Stævner/projektet forventes afholdt i maj 2016 i uge 

21-22. 

Lov- og plangrundlag 
Retningslinjer for Initiativ- og udviklingspuljen. 

Økonomiske konsekvenser 
Der resterer ca. 25.000 kr. i puljen. 

Tidsplan 
Projektet/stævnerne forventes afholdt i perioden 23. maj - 3. juni 2016. 

Bilag 
1.  Ansøgning til Iniativ- og Udviklingspuljen 

2.  Projektbeskrivelse - Rødovre Skoleatletik stævne  

3.  Budget - Rødovre Skoleatletik stævne 2016 
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36 Diverse 
   (Åbent punkt)       

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 17.40. 

  

Jan Quaade 

  

  

  Poul L. Andreassen   Jørgen Dam   Torben Z. Marstrup 

Jan Howy Rasmussen 

  

  Preben Riel   Birgitte Nielsen   Dan Larsen 

  

Torben B. Andersen 

  

  

  Svend Erik Pedersen   Ole Mathiasen   Bent Jensen 

Kim Hammer   Ahmed H. Dhaqane   Evan Rungsted   Gurpaul Singh Rehal 
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