
Folkeoplysningsudvalget
Referat

Den 14. august 2017

Kl 17:00

I Rødovrehallen, møde 1



Mødedeltagere
Formand Jan Quade (M) - Orient
Ahmed H. Dhaqane (A)
Svend Erik Pedersen (F)
Kim Hammer (O)
Jørgen Dam (M) - AOF
Dan Larsen (M) - AOF
Jan Howy Rasmussen (M) - RKA
Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub 
Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub 
Birgitte Nielsen (M) - Rødovre Statsskoles Volleyball 
Klub Evan Rungsted (M) - FDF Grøndalslund
Ole Mathiasen (M) - Rødovrekanalen2
Torben B. Andersen (M) - Danske 
Handicaporganisationer 

Tilforordnede
Gurpaul Singh Rehal (T) - Integrationsrådet
Preben Riel (T) - Seniorrådet
Bent Jensen (T) - Frivilligcentret
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4 Diverse

Lukkede dagsordenspunkter



Åbne dagsordenspunkter

1. Meddelelser

Beslutningskompetence
KFU

Sagens kerne
1. Henvendelse fra borger om tilskud til særlige formål (PEA-tilskud)
2. Tilbud om kursus til medlemmer af Folkeoplysningsudvalg ”Ny slagkraft i Folkeoplysningsudvalgets

arbejde”
3. Administrativ godkendelse af tilskud fra ”Reklameordningens 15% pulje” til Rødovre Håndboldklub
4. Rødovre Kommune er blevet nomineret til Årets Aftenskolekommune.

Indstilling
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning
Taget til efterretning.
 
Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub mødte kl. 17.07.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 14. august 2017 :

Svend Erik Pedersen (F), Dan Larsen (M) - AOF, Jan Howy Rasmussen (M) - RKA, Evan Rungsted (M) - FDF
Grøndalslund, Torben B. Andersen (M) - Danske Handicaporganisationer og Gurpaul Singh Rehal (T) -
Integrationsrådet

Bilag

Tilbud om kursus til medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget
Ansøgning til Reklameordningens 15% pulje

file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/14-08-2017-�ben dagsorden-20170815092004/Bilag/Punkt_1_Bilag_1_Tilbud_om_kursus_til_medlemmerne_af_Folkeoplysningsudvalget.pdf
file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/14-08-2017-�ben dagsorden-20170815092004/Bilag/Punkt_1_Bilag_2_Ansoegning_til_Reklameordningens_15_pulje.pdf


 

2. Budgetforslag 2018 - Folkeoplysningsområdet

Beslutningskompetence
KFU

Sagens kerne
Orientering om budgetforslag 2018, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 23. august
2017.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Folkeoplysningsudvalget ser med stor interesse frem til at blive en del af kommunens udvikling med flere
borgere og dermed flere foreningsaktive.
Udvalget skal dog give udtryk for, at det vil være en nødvendighed at tilføre udvalgets ramme i alt 1.750.000 kr.,
 500.000 kr. til aftenskoleområdet, 500.000 kr. til foreningsområdet og 750.000 kr. til en foreningsportal, for at
kunne opretholde og videreudvikle den folkeoplysende virksomhed i kommunen.
Dernæst vil udvalget gerne fremsætte forslag om etablering af en foreningsportal til gavn og glæde for alle
foreninger i kommunen. Det være sig de folkeoplysende foreninger, som de socialt frivillige foreninger.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 14. august 2017 :

Svend Erik Pedersen (F), Dan Larsen (M) - AOF, Jan Howy Rasmussen (M) - RKA, Evan Rungsted (M) - FDF
Grøndalslund, Torben B. Andersen (M) - Danske Handicaporganisationer og Gurpaul Singh Rehal (T) -
Integrationsrådet

Sagsfremstilling
I henhold til tidsplan for budgetprocessen er budgetforslaget lagt ud på kommunens hjemmeside til alle
interesserede.
 
Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de
hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.
 
Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en
oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over
budgettet.
 
Til brug for Folkeoplysningsudvalget er vedlagt en kopi af budgetforslaget på hele kultur- og fritidsområdet.
Budgettet for folkeoplysning 2018 ff. er på 8.247.772 kr.

Lov- og plangrundlag
Styrelseslovens § 37-40 og lov om støtte til folkeoplysning.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Tidsplan



Budgetforslag 2018 – Kultur- og fritidsområdet

Bilag

Budgetforslag 2018

file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/14-08-2017-�ben dagsorden-20170815092004/Bilag/Punkt_2_Bilag_1_Budgetforslag_2018.pdf


 

3. Evaluering af udviklingsprojektet: Dedikeret introduktion af 400
skolebørn til 3 idrætsgrene og foreninger i kommunen

Beslutningskompetence
KFU

Sagens kerne
Styregruppen for udviklingsprojektet ”Dedikeret introduktion af 400 skolebørn til 3 idrætsgrene og foreninger i
kommunen” har fremsendt evalueringsrapport.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 
at evalueringsrapporten tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 14. august 2017 :

Svend Erik Pedersen (F), Dan Larsen (M) - AOF, Jan Howy Rasmussen (M) - RKA, Evan Rungsted (M) - FDF
Grøndalslund, Torben B. Andersen (M) - Danske Handicaporganisationer og Gurpaul Singh Rehal (T) -
Integrationsrådet

Sagsfremstilling
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 14. juni 2016 godkendte udvalget en ansøgning fra Rødovre Tennisklub
til ”Initiativ- og udviklingspuljen” til gennemførelse af et udviklingsprojekt ”Dedikeret introduktion af 400
skolebørn til 3 idrætsgrene og foreninger i kommunen”
 
Projektperioden var 1. august 2016 – 31. marts 2017, og ansøgningen blev imødekommet med en
underskudsgaranti på indtil 26.200 kr.
 
Evalueringsrapporten er udarbejdet som et led i evalueringen af Rødovre idræts og skolesamarbejde.
Rapporten vil bl.a. blive brugt til at dokumentere vigtigheden af det tværfaglige samarbejde mellem
idrætsforeninger og skoler.
 
Rapporten omhandler målsætning for projektet, udfordringer og succeser samt en plan for det videre forløb af
”Rødovre idræts og skole samarbejde”, så det kan leve videre og forankres bedre.
 
Til gennemførelse af projektet har der været nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Rødovre
Tennisklub, Rødovre og Omegns Gymnastikforening, Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub samt repræsentanter fra
Rødovre Gymnasium og folkeskoleområdet.

Lov- og plangrundlag
Reglerne for tilskud fra ”Initiativ- og udviklingspuljen”

Økonomiske konsekvenser
Projektet fik bevilget en underskudsgaranti på 26.200 kr. og de samlede udgifter er opgjort til 16.309 kr.
Der vil således blive tilbageført 9.891 kr. til ”Initiativ- og udviklingspuljen”.



Tidsplan
Ingen

Bilag

Evalueringsrapport

file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/14-08-2017-�ben dagsorden-20170815092004/Bilag/Punkt_3_Bilag_1_Evalueringsrapport.pdf


 

4. Diverse

Beslutning
Taget til efterretning.
 
Ahmed H. Dhaqane (A) forlod mødet kl. 18.00.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 14. august 2017 :

Svend Erik Pedersen (F), Dan Larsen (M) - AOF, Jan Howy Rasmussen (M) - RKA, Evan Rungsted (M) - FDF
Grøndalslund, Torben B. Andersen (M) - Danske Handicaporganisationer og Gurpaul Singh Rehal (T) -
Integrationsrådet


