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Mødedeltagere 

Formand

Jan Quaade (M) 
Der var afbud fra  

Anne-Marie Linneboe (F)  

Ahmed Musse (M)  

Helle Skaarup (M)  Ikke mødt
Jan Howy Rasmussen (M) 

Ruth Mørch (M)  

Bent Jensen (M)

Medlemmer  

Jan Quaade (M) Idrætsforeninger
Ahmed H. Dhaqane (A) KB
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Birgitte Nielsen (M) Idrætsforeninger
Poul Lundberg Andreasen (M) Idrætsforeninger 
Torben Z. Marstrup (M) Idrætsforeninger 
Bent Jensen (M) Frivilligcenter
Evan Rungsted (M) Spejdere
Ruth Mørch (M) Seniorrådet 
Jan Diemer (M) Blindes Oplysningsforbund 
Ahmed Musse (M) Integrationsrådet
Per Biener (M) AOF
Dan Larsen (M) AOF
Jan Howy Rasmussen (M) RKA
Helle Skaarup (M) Øvrige foreninger



42 Meddelelser 
(Åbent punkt) 

Sagens kerne 

 Valg til Folkeoplysningsudvalget den 29.01.2014

 Foreningsmøde for idrætsforeninger 14. februar 2014

 Team Rødovre

Indstilling 
Meddelsespunkterne forelægges til orientering. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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43 "Reklameordningens 15 %´s pulje - Rødovre Floorball Club 
ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse i 
pokalfinalen for damer 
J.nr. 13/041928    (Åbent punkt) 

Sagens kerne 
Rødovre Floorball Club ansøger "Reklameordningens" 15%´s pulje" om tilskud på kr. 8.500,- i 

forbindelse med klubbens kvallificering til pokalfinalen i floorball for damer. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil kr. 5.360,- 

Beslutning 
Ansøgningen imødekommet. 

Sagsfremstilling 
Rødovre Floorball Club ansøger om et tilskud på kr. 8.500,- i forbindelse med, at klubbens 

elitedamer har kvallificeret sig til pokalfinalen, som finder sted i Frederikshavn den 11. januar 2014. 

Der deltager 14 spillere og 2 ledere 

Underskudsgarantien fremkommer således: 

Fortæring      16 deltagere x 85 kr.    1.360,- kr. 

Transport  16 deltagere x 250 kr. 4.000,- kr 

Underskudsgaranti i alt 5.360,- kr 

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

Økonomiske konsekvenser 
kr. 5.360,- 

Tidsplan 
Januar 2014 

Bilag 
1. Reklameordningens 15%´s pulje - RFC Pokalfinale damer
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44 "Initiativ- og udviklingspuljen" - Rødovre Taekwondo Klub 
ansøger om økonomisk støtte til etablering af 
elite/udviklingscenter for Taekwondo i Rødovre 
J.nr. 13/042208    (Åbent punkt) 

Sagens kerne 
Rødovre Taekwondo Klub ansøger om økonomisk støtte på kr. 50.000 fra "Initiativ- og 

udviklingspuljen" til etablering af elite/udviklingscenter for Taekwondo i Rødovre. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at  ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil kr. 50.000,- 

Beslutning 
Ansøgningen imødekommet 

Sagsfremstilling 
Rødovre Taekwondo Klub ansøger i brev af 26. november 2013  "initiativ- og udviklingspuljen", om 

en medfinansiering af et nyt elite/udviklingscenter for Taekwondo i Rødovre på kr. 50.000,-. 

Baggrunden for at der søges om tilskud er, at Dansk Taekwondo Forbund er ved at iværksætte en 

omstrukturering af talent/eliteudvikling til en form, hvor der skal etableres 2 - 3 udviklingscentre i 

landet. Udviklingscentrene får ansvaret for at træne/udvikle alle landsholdsaspiranter samt 

landsholdskæmpere. 

Det er tanken, at skabe flere muligheder for de aktive og at inddrage flere toptrænere i udviklingen. 

Udviklingscentrene skal drives professionelt med ledelse og lønnet personale/trænere. Herudover 

skal der være både holdledere, trænerstab, fysioterapeuter og diætister. 

Dansk Taekwondo Forbund vil støtte udviklingscentret økonomisk, rådgivningsmæssigt og i 

forbindelse med uddannelse af trænere. 

Det er et krav fra Dansk Taekwondo Forbund, at ansøgere til et udviklingscenter har et samarbejde 

med kommunen. Klubben og kommunen skal i fællesskab stå for at medfinansiere 35% af driften, 

svarende til et årligt beløb på ca. 110-120.000 kr. 

For landsholdsudøverne er træningen og deltagelse i div. aktiviteter i udviklingscentret dækket af 

forbundet, mens øvrige udøvere skal betale for den daglige træning. Betalingen dækkes typisk af den 

enkelte klub eller hjemkommunen. 

Fordelen ved at få et elite/udviklingscenter til Rødovre er bl.a. at klubbens medlemmer og især de 

unge, vil kunne benytte udstyret i den daglige træning. En udgift som der ellers ikke ville være penge 

til. Det vil også være meget nemmere at tiltrække de bedste trænere og udøvere til klubben. 

Rødovre Taekwondo Klub er den klub, der historisk set, har skabt flest landsholdskæmpere og 

høstet flest medaljer til Danmark. 

Klubben har forsøgt at skabe økonomi til de fremtidige lønninger af trænere ved en 

kontingentstigning, samt afholdelse af stævner. 

Det er klubbens fokusområde at skabe topatleter ud af deres ungdomsudøvere. Det er ca. 25-35% 

af klubbens medlemmere, der kæmper om topplaceringer, hvorimod det i andre klubber kun ligger 
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på omkring 1-5%. 

Udviklingscentret vil blive udstyret med det nyeste elektroniske udstyr, samt anden materiel. 

Udviklingscentret skal åbne i 2014. 

Underskudsgarantien er selvfølgelig betinget af, at Dansk Taekwondo Forbund godkender klubbens 

ansøgning om at blive elite/udviklingscenter. 

Lov- og plangrundlag 
Retningslinier for "Intitativ- og udviklingspuljen". 

Økonomiske konsekvenser 
50.000,- fra "Initiativ- og udviklingspuljen". 

Tidsplan 
2014. 

Bilag 
1. ansøgningkommuneudviklingscenter

2. udviklingscenterkrav
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45 Brugerbestyrelsen Espelunden Idrætsanlæg og Rødovre 
Stadion anmoder om at få ændret fordelingsprincipperne, 
således at U/12 årige også tildeles vintertræningstider 

udendørs. 
J.nr. 13/042137    (Åbent punkt) 

Sagens kerne 
Brugerbestyrelsen ved Espelundens Idræstsanlæg og Rødovre Stadionhal - Ansøgning om ændring af 

fordelingsprincipperne for vintertræningen udendørs. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at fordelingsprincipperne for udendørs vintertræning ændres til, også at omfatte U/12 årige og 

nedefter. 

Beslutning 
Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling 
Brugerbestyrelsen ved Espelundens Idrætsanlæg og Rødovre Stadion ansøger i brev af 26. november 

2013 om at få ændret fordelingsprincipperne for udendørs vintertræningen, således at U/12 og 

nedefter også tildeles vintertræningstider udendørs. 

Fordelingsprincipperne for tildeling af vintertræningstiderne har tidligere ligget under Idrætsrådet, 

men hører efter Idrætsrådets nedlæggelse nu til i Folkeoplysningsudvalget. 

Fordelingsprincipperne for fordeling af vintertræningstider udendørs, er lavet på den baggrund, at 

U/12 og nedefter ikke tæller med i fordelingen, idet de stort set ikke trænede udendørs, men 

fortrinsvis trænede indendørs og deltog i indendørsstævner. 

Unionen har ændret på turneringsafviklingen, således at U/12 årige og nedefter også spiller grus 

eller kunstbanekampe/turneringer og efter disse tiltag, så finder Brugerrådet det rigtigt, at ændre 

fordelingsprincipperne, så U/12 år og nedefter også tæller med i fordelingen. 

Ændring af fordelingsprincipperne kommer til at gælde fra oktober 2014 og frem. 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsudvalget. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Fordelingen af kunst og grusbaner for sæsonen 2014/2015 og fremover. 
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46 Nye godkendte foreninger i perioden 2010 - 2013 
J.nr. 12/015068    (Åbent 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 forening er blevet godkendt: 

Foreningen IL Corrado 

Godkendt som låneberettiget forening 

Formål: Finere madlavning som ramme om socialt samvær 

Antal medlemmer: 8 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
December 2013 og fremover. 
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47 Folkeoplysningsudvalget - Mødeplan 2014 
J.nr. 13/041386    (Åbent punkt) 

Sagens kerne 
Forslag til mødeplan for 2014. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller , 

at forslag til mødeplan for 2014 godkendes 

Beslutning 
Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til mødedato og tidspunkt for 2014. 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
2014. 

Bilag 
1. Mødeplan Folkeoplysningsudvalget - 2014 
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48 Diverse 
(Åbent punkt) 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 18.25 

Jan Quaade Per Biener Ahmed Dhaqane 

Kim Hammer Dan Larsen Poul L. Andreassen 

Torben Z. Marstrup Birgitte Nielsen Evan Rungsted 

Jan Diemer 
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