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1 Meddelelser 
J.nr. 17/002670    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 

1. Ny lovgivning

2. Temaaften for Folkeoplysningsudvalget

3. Projekt "Rigtige mænd"

Indstilling 
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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2 Oplæg om Rødovre og Omegns Gymnastikforenings nye 
projekt "RogDayTime - Fokus på motorik og viden om 
motorik" 

   J.nr. 17/002577    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Oplæg fra Rødovre- og Omegns Gymnastikforening om projekt "RogDayTime - Fokus på motorik 

og viden om motorik" 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 
Kultur- og Fritidsområdet har inviteret Rødovre- og Omegns Gymnastikforening til mødet.  

På mødet vil Rødovre- og Omegns Gymnastikforening bl.a. fortælle om deres nye projekt 

"RogDayTime - Fokus på motorik og viden om motorik", som de er gået i gang med.   

De har en vision om at gøre en forskel for især børn og unge i Rødovre, og har med stor succes 

gennemført nogle forløb, som de vil fortælle om. 

Lov- og plangrundlag 
Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Februar 2017. 
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3 Brugerundersøgelse på idrætsområdet 
J.nr. 17/002034    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 7. juni 2016, at der på idrætsområdet skulle 

gennemføres en brugerundersøgelse blandt kommunens idrætsforeninger. 

Undersøgelsen er nu gennemført, og den forelægges til orientering. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at undersøgelsen tages til efterretning 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 7. juni 2016, at der på idrætsområdet skulle 

gennemføres en brugerundersøgelse blandt kommunens idrætsforeninger.   

Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af Danmarks Idrætsforbunds undersøgelse fra efteråret 

2013. Forbundet indsamlede og bearbejdede den hidtil største mængde data om 

idrætsforeningernes vilkår og trivsel samt om kommunernes idrætspolitiske ageren.   

Rapporten tegnede på dette grundlag et omfattende og nuanceret billede af idrætsforeningslivets 

tilstand samt det kommunale idrætspolitiske område.   

93 kommuner deltog i undersøgelsen, og Rødovre Kommune blev rangeret på en samlet 55. plads. 

På spørgsmålet om hvor tilfredse idrætsforeningerne var med den kommunale service og 

samarbejdet, blev Rødovre rangeret på en 91. plads.   

Som følge af undersøgelsens resultat blev der den 11. februar 2014 afholdt et dialog- og 

udviklingsmøde med idrætsforeningerne om, hvordan den kommunale service og samarbejdet 

mellem kommunen og idrætsforeningerne kunne forbedres.   

Børne- og Kulturforvaltningen igangsatte efterfølgende en række tiltag med fokus på 

kommunikation, adfærd og struktur med det formål at videreudvikle og styrke samarbejde. 

Brugerundersøgelsen blev derfor igangsat med det formål at undersøge, om idrætsforeningerne er 

blevet mere tilfredse med forholdene i Kommunen. På baggrund af de indkomne svar, vil 

forvaltningen herefter videreudvikle og styrke samarbejdet bedst muligt.  

Målgruppen var de idrætsforeninger, der modtager tilskud og/eller låner lokaler kontinuerligt til 

deres aktiviteter på kommunens idrætsanlæg og skoler. For at få en bredere og mere nuanceret 

tilbagemelding fra idrætsforeningerne har formænd, kasserere, bestyrelsesmedlemmer, 

trænere/instruktører/holdledere og medlemmer deltaget i undersøgelsen.   

Undersøgelsen blev foretaget elektronisk (defgo.net) via en udleveret personlig kode. 600 personer 

har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen.   

Afvikling af undersøgelsen: 

Undersøgelsen blev afviklet i perioden oktober/november 2016. 

Der indkom 219 besvarelser, svarende til en svarprocent på 37 %. 
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For at få et retvisende billede af undersøgelsens resultater er der udarbejdet to rapporter. 

Opdelingen skyldes, at menige medlemmer og holdledere ikke har forudsætningerne for at svare på 

en del af spørgsmålene. Dette gælder dog ikke spørgsmålene vedrørende faciliteter.    

Rapport A indeholder alle spørgsmål. Respondenter er formænd, kasserere og øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

Rapport B indeholder specifikke spørgsmål vedrørende faciliteterne. Respondenter er formænd, 

kasserere og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt instruktører/holdledere og menige medlemmer.  

Resultat af undersøgelsen: 

Med udgangspunkt i Danmarks Idrætsforbunds undersøgelse fra 2013 ”Rammer og Vilkår” er det 

Børne- og Kulturforvaltningens overordnede vurdering, at tilfredsheden blandt vores 

idrætsforeninger omkring faciliteter, service og samarbejde er blevet bedre, idet undersøgelsen 

viser, at der generelt er tilfredshed med forholdene. Der vil dog fortsat være plads til at gøre 

forholdene endnu bedre.   

Tilbagemeldingerne fra foreningerne er også, at hovedparten af foreningerne (68 %) mener, at de er 

blevet styrket gennem de sidste par år. En stor del af foreningerne (60 %) er også af den opfattelse, 

at samarbejdet til kommunen er tilfredsstillende.   

For så vidt angår spørgsmålene vedrørende kommunikation viser undersøgelsen, at de fleste 

respondenter enten er tilfredse med kommunikationen mellem idrætsforeningerne og 

idrætssekretariatet/Kultur- og Fritidsområdet eller har svaret ved ikke/ikke relevant. 40 % af 

foreningens bestyrelsesmedlemmer har svaret ved ikke/ikke relevant.  

Udover ovenstående kan følgende oplyses: 

Rapport A indeholdende alle spørgsmål. Respondenter er formænd, kasserere og øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

84 ledere har besvaret spørgsmålene.  

 63 % mener, at der er uændrede forhold omkring det at få foreningens økonomi til at 

hænge sammen. 19 % mener, at det er blevet sværere eller meget sværere at få økonomien 

til at hænge sammen.  

 Med udgangspunkt i 8 udsagn er rekruttering af nye medlemmer samt rekruttering og 

fastholdelse af ledere og trænere fortsat en stor udfordring for foreningerne.  

 En stor del af respondenterne er tilfredse med kommunens anerkendelse og påskønnelse af 

de frivilliges indsats.  

 En stor del af respondenterne er tilfredse med de kommunale tilskudsmuligheder. Kun 13 % 

oplever tilskudsmulighederne som utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende.  

 Kun 27 % oplever, at kommunen har igangsat idrætspolitiske initiativer, der er til gavn for 

foreningen. Dette til trods for at der har været tilbud om foreningsbesøg, afholdt 

temaaftener og dialogmøder.  

 Der er generelt tilfredshed med samarbejdet med kommunen. 1/3 har besvaret ved 

ikke/ikke relevant, hvilket kan skyldes, at de muligvis ikke er i kontakt med de respektive 

områder.  

 Ca. 1/3 af respondenterne er af den opfattelse, at kommunen skal blive bedre til at følge en 

sag til dørs samt løse opgaverne hurtigt og effektivt. Svarprocenten er varierende fra de 

respektive områder.  

 Med udgangspunkt i 11 udsagn om hvilke områder kommunen bør prioritere højest på 

idrætsområdet de kommende år, er følgende udsagn i top 3: ”De eksisterende 

idrætsfaciliteter bør renoveres”, ”Tilskud fra Rødovreordningen bør øges” og ”De 

eksisterende idrætsfaciliteter bør udnyttes bedre” Rapport B indeholder specifikke 
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spørgsmål vedrørende faciliteterne.  

Rapport B er splittet op, så man kan se de respektive svar på de enkelte anlæg. Der er tale om 5 

spørgsmål vedrørende faciliteterne, og besvarelserne på de enkelte spørgsmål er relativt forskellige 

fra idrætsanlæg til idrætsanlæg.  

219 formænd, kasserere og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt instruktører/holdledere og menige 

medlemmer har svaret her.   

 Ganske få af respondenterne er af den opfattelse, at det er blevet nemmere at få adgang til 

kommunens faciliteter. For så vidt angår fodboldbanerne ved Rødovre Stadionhal er 50 % af 

respondenterne af den opfattelse, at det er blevet sværere eller meget sværere.  

 53 % af respondenterne er af den opfattelse, at de kommunale faciliteter, som foreningerne 

benytter, er i god stand. Højest er tilfredsheden med fodboldbanerne ved Rødovre 

Stadionhal, Rødovrehallen og Rødovre Stadionhal 1 og 2. Lavest er tilfredsheden med 

Espelundens Idrætsanlæg.  

 44 % af respondenterne er uenige eller meget uenige i, at det er nemt at få adgang til de 

ønskede faciliteter til foreningens behov.  

 67 % af respondenterne mener, at kvaliteten af de kommunale idrætsfaciliteter er meget 

tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Højest er tilfredsheden med Rødovre Stadionhal 1 og 

2 og Rødovrehallen. Lavest er tilfredsheden med skolerne og Espelundens Idrætsanlæg.   

 39 % af respondenterne oplever, at kommunens prioritering af renovering og modernisering 

af de kommunale idrætsanlæg er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Højest er 

tilfredsheden med Islevbadet, som netop er blevet færdigrenoveret. Lavest er tilfredsheden 

med Espelundens Idrætsanlæg og Rødovre Skøjtearena.  

Den videre proces: 

Børne- og Kulturforvaltningen vil på baggrund af undersøgelsens resultater arbejde videre med 

udvikling af områderne. De enkelte resultater vil blive analyseret, og der vil blive udvalgt 

indsatsområder og udarbejdet handleplaner for at sikre, at idrætsområdet bliver endnu bedre. Der 

har til hvert spørgsmål været mulighed for at skrive kommentarer i et fritekstfelt, hvilket mange af 

respondenterne har gjort brug af. Kommentarerne vil blive inddraget i det videre forløb. 

Lov- og plangrundlag 
Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Ingen. 

Bilag 
1.  Brugerundersøgelse - Rapport A 

2.  Brugerundersøgelse - Rapport B 
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4 Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger 
"Reklameordningens 15%´s pulje" om tilskud 
J.nr. 17/002586    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" - om tilskud i 

forbindelse med deltagelse i DM. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen godkendes med en underskudsgaranti på indtil 48.240 kr. 

Beslutning 
Indstilles godkendt. 

Sagsfremstilling 
Rødovre Skøjte-og Ishockey Klub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" - om tilskud i 

forbindelse med U15, U17 og U20´s deltagelse i DM 2017.  

Tilskud efter "Reklameordningens 15%´s pulje" regelsæt: 

Hold  Antal Sted Dato Fortæring Overnatning Transport I alt 

U15 22 Herning 17.-19.03.2017 3.740 kr. 6.600 kr. 5.500 kr. 15.840 kr. 

U17 22 Esbjerg 24.-26.03.2017 3.740 kr. 6.600 kr. 5.500 kr. 15.840 kr. 

U20 23 Vojens 24.-26.03.2017 3.910 kr. 6.900 kr. 5.750 kr. 16.560 kr. 

Underskudsgaranti i alt 48.240 kr. 

Der ydes kun tilskud til 2 ledere pr. hold. 

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

Økonomiske konsekvenser 
48.240 kr.  

Der resterer pr. 8. februar 2017 - 227.677 kr. i puljen. 

Tidsplan 
Marts 2017. 

Bilag 
1. DM 2017 -RSIK.pdf 
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5 Rødovre Internationale Street Klub ansøger 
"Reklameordningens 15%´s pulje" om tilskud 
J.nr. 17/002606    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 
Rødovre International Street Klub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud i 

forbindelse med afholdelse af RSIK International Amateur Basketball League CUP 2017. 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse 

Beslutning 
Ansøgningen er imødekommet med en underskudsgaranti på indtil 9.100 kr. 

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

pulje" i forbindelse med afholdelse af RISK International Amateur Basketball League CUP 2017 den 

25. februar 2017 i Rødovrehallen.

RISK afholdt sidste år et internationalt stævne, som de fik tilskud til via "Reklameordningens 15%´s 

pulje, et stævne hvor de selv var ude og finde hold.  

Denne gang har de valgt at søge om at afholde "International Amateur Basketball League" i Rødovre, 

et stævne/etape hvor der er andre krav, retningslinjer og ikke mindst forudsætninger.  

Klubben forventer ca. 80 deltagere. 

RISK ansøger om tilskud til følgende udgifter: 

 Spillertøj (12 spillerdragter)

 3 x 15 stk. medaljer + pokaler

 4 stk. FIBA godkendte bolde

 udgifter til DBBF dommere

i alt 9.100 kr. 

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

Økonomiske konsekvenser 
9.100 kr.  

Der resterer pr. 8 februar 2017 - 227.677 kr. i puljen. 

Tidsplan 
Februar 2017. 

Bilag 
1. RISK - International Amateur Basketball League CUP 2017.pdf
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1827881-2528236-1.pdf
1827881-2528236-1.pdf


6 Ikke godkendt forening i perioden 2014 - 2017 
J.nr. 14/005590    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 
Ikke godkendt forening i perioden 2014 - 2017. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at sagen tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 
Følgende forening er ikke blevet godkendt: 

 Nationalpartiet, lokalforening Rødovre

Nationalpartiet, lokalforening i Rødovre er ikke blevet godkendt som en folkeoplysende forening, 

idet der i deres vedtægtsformålsparagraf alene står, at der er tale om politisk arbejde.  

Partiforeninger kan ikke godkendes som en folkeoplysende forening jfr. Folkeoplysningsloven 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Ingen. 
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7 Diverse 
(Åbent punkt)     

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 18.30. 
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