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25 Meddelelser 
   (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Evaluering af foredrag med Rasmus Ankersen. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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26 "Reklameordningens 15%´s pulje" - Ansøgning fra Hwarang 
Taekwondo Klub om underskudsgaranti i forbindelse med 
afholdelse af en international sommerlejr 2013 

   J.nr. 13/022669    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger om underskudsgaranti i forbindelse med afholdelse af 

en international sommerlejr i starten af skolesommerferien 2013. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  

 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 30.000 kr. 

Beslutning 
Ansøgningen imødekommet. 

Sagsfremstilling 
Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger i brev af 30. maj 2013 om en underskudsgaranti i 

forbindelse med afholdelse af en international sommerlejr fra den 29. juni - 5. juli 2013. 

 

Den internationale sommerlejr afholdes i Rødovrehallen, med overnatning i telte, i Espelunden. 

 

Taekwondoklubben har sammensat et tæt pakket trænings- og aktivitetsprogram, således at der 

trænes i de tidlige dagtimer og div. sociale arrangementer om aftenen. Der vil således være rig 

mulighed for, at de forhåbentligt mange tilmeldte deltagere også kan stifte bekendtskab med 

Rødovres mange andre attraktive tilbud. 

 

Det er første gang, at denne lejr afholdes på Sjælland. Ved tidligere afholdte internationale 

sommerlejre, har der været omkring 1.000 deltagere. Da Klubben p.t. ikke ved hvor mange, der 

tilmelder sig, er det svært at sige, om lejren bliver en succes eller en belastning rent økonomisk for 

foreningen. 

 

Det der bl.a. gør lejren dyr at arrangere, er at teltområdet skal indhegnes og udstyres med 

toiletvogne, samt at der skal vagter på. Denne udgift er alene omkring 150.000,- kr. 

 

Det er klubbens mål, at arrangementet skal være overskudsgivende, således at klubben forsat kan 

være blandt de absolut bedste klubber i Norden. Da konkurrencen er skærpet meget og deres 

sport undergår en udvikling i retning af mere professionel karakter, med lønnede trænere, dyrt 

elektronisk udstyr og øget krav om elitære rammer, har taekwondoklubben taget denne store 

opgave på sig, for at sikre deres medlemmer en økonomi, så de fortsat kan være med i kampen om 

medaljer til Rødovre. 

 

Taekwondoklubben ansøger "Reklameordningens" 15%´s pulje" om en underskudsgaranti, i tilfælde 

af manglende tilmeldinger, som gør at stævnet giver underskud. 

 

Budgettet ved 500 deltagere er et underskud på omkring kr. 46.000,- 

 

Budgettet ved 1.000 deltagere er et overskud på omkring kr. 480.000,- 

 

Mange af udgifterne er det samme, uanset om der kommer 500 eller 1.000 deltagere. 

 

Taekwondoklubben har oplyst at de p.t. har 300 tilmeldte, men at tilmeldingsfristen løber helt hen 

til starten af stævnet. Da der endnu er lang tilmeldingsfrist, så håber de på at få mange flere 
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tilmeldinger, mindst 500 deltagere. De er i fuld gang med at kontakte de andre taekwondoklubber 

og anmode dem om at tilmelde sig, hurtigst muligt. 

 

Taekwondoklubben har tilbudt Rødovre Kommune pladser på lejren, i forbindelse med 

Sommerferieaktiviteter 2013, hvilket vi har sagt ja til. Hvor mange børn der er interesseret i at 

deltage i lejren, via sommerferieaktiviteter, vides endnu ikke, da ansøgningsfristen ikke er udløbet. 

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

Økonomiske konsekvenser 
30.000,- kr. 

Tidsplan 
29. juni 2013 - 5. juli 2013 

Bilag 
1.  Ansøgning om underskudsgaranti - Hwarang Taekwondo Klub  

2.  Budget - Udgifter ved 500 deltager - Hwarang Taekwondo Klub  

3.  Budget - Udgifter ved 1.000 deltagere - Hwarang Taekwondo Klub  

4.  Budget - Indtægter ved 500 deltager - Hwarang Taekwondo Klub  

5.  Budget - Indtægter ved 1.000 deltagere - Hwarang Taekwondo Klub  
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27 "Initiativ- og Udviklingspuljen" - Ansøgning fra 
Rødovrespejderne om tilskud til projekt - Formidling af 
Natur og Miljø for de 3 - 6 årige 

   J.nr. 13/022742    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Rødovrespejderne ansøger "Initiativ- og Udviklingspuljen" om et tilskud på kr. 14.959,- i forbindelse 

med projekt - Formidling af Natur og Miljø for de 3 - 6 årige. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  

 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil kr. 14.959,- 

Beslutning 
Ansøgningen imødekommet 

Sagsfremstilling 
Rødovrespejderne ansøger om et tilskud på kr. 14.959,- fra "Initiativ- og Udviklingspuljen" i 

forbindelse med projekt formidling af Natur og Miljø for de 3 - 6 årige spejdere. 

 

Rødovrespejderne er en gruppe med omkring 72 medlemmer i alderen 3 - 16 år. 

 

Gruppen har siden marts 2013 gennemført et pilotprojekt - Familiespejd for de 3 - 6 årige og deres 

forældre/søskende. Familiespejd mødes hver 3 søndag og foregår altid udendørs. Ved 

midtvejsevalueringen har forældrene tilkendegivet, at de gerne vil have at børnene lærer noget mere 

om planter, insekter og dyr. 

 

Rødovrespejderne ansøger om tilskud til naturformidlingsudstyr, førstehjælpskasse, diverse 

aktivitetsmateriale, samt kursus for spejderlederne, på i alt kr. 14.959,-  

 

Deltagere i projektet: 33 personer, heraf 11 børn i alderen 3 - 6 år. 

Lov- og plangrundlag 
"Initiativ- og Udviklingspuljen" 

Økonomiske konsekvenser 
kr. 14.959,- 

Tidsplan 
August 2013 - juni 2014 

Bilag 
1.  Ansøgning om tilskud fra "Initiativ - og Udviklingspuljen" i forbindelse med projekt for de 3 - 6 

årige - Formidling af Natur og Miljø. 
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28 Diverse 
   (Åbent punkt)  

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 18:00 

  

   

Jan Quaade 

  

  

            

Kim Hammer 

  

  

  Jan Howy Rasmussen         

  

  

  

  Birgitte Nielsen       Evan Rungsted 

    Ahmed Dhaqane   Ruth Mørch     
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