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1 Meddelelser 
   (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Forslag til Kommuneplanstrategi 2016. 

Indstilling 
Meddelelsespunktet forelægges til orientering. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Bilag 
1.  Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 
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2 Nye godkendte foreninger i perioden 2014 - 2017. 
   J.nr. 14/005590    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Nye godkendte foreninger i perioden 2014 - 2017. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at sagen tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 
Følgende forening er blevet godkendt: 

 

Rødovre Globetrotters Flagfootball 

 

Godkendt som låneberettiget. 

 

Formål: At fremme og udvikle flagfootball i Københavnsområdet, men med fokus i Rødovre. 

 

Antal medlemmer under 25 år: 6 

Antal medlemmer over 25 år: 10 

heraf er 7 bosiddende i Rødovre Kommune. 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Marts 2016. 
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3 "Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre Floorball Club 
ansøger om tilskud til 3 medlemmers deltagelse i VM-
Kvalifikation i Tallin. 

   J.nr. 16/002984    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Rødovre Floorball ansøger pr. 19. januar 2016 om tilskud på 6.600 kr. til 3 personers deltagelse i 

VM-Kvalifikation i Tallin - Estland i dagene 2. - 7. februar 2016. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 4.725 kr. 

Beslutning 
Ansøgning godkendt. 

Sagsfremstilling 
Rødovre floorball Club ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 6.600 kr. i 

forbindelse med 3 af klubbens medlemmers deltagelse i VM-Kvalifikation 2016 i floorball i Tallin, 

Estland, i dagene 2. - 7. februar 2016. 

 

Efter reglerne udløser ansøgningen en underskudsgaranti på indtil 4.725 kr. 

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

Økonomiske konsekvenser 
4.725 kr. 

Tidsplan 
Februar 2016. 

Bilag 
1.  RFC - Reklameordningen 15%´s pulje  
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4 "Reklameordningen 15%´s pulje" - Rødovre Skøjte- og 
Ishockey Klub ansøger om tilskud i forbindelse med klubbens 
deltagelse i DM 2016 

   J.nr. 16/005128    (Åbent punkt)       

 

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

med U13 og U17 spillernes deltagelse i DM 2016. 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at ansøgningen godkendes med en underskudsgaranti på indtil 43.050 kr. 

Beslutning 
Ansøgning godkendt. 

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

forbindelse med U13 og U17´s deltagelse i DM 2016, i Ishockey. 

 

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

 Hold/antal/sted/dato Fortæring  Overnatning  Transport  Tilskud i alt    

 U13  24 spillere og 2 ledere / Vojens / 24. -27.3.2016 6.630 kr. 11.700 kr. 6.250kr. 24.580 kr.   

 U17 24 spillere og 2 ledere / Herning / 25. -27.3.2016  4.420 kr. 7.800 kr. 6.250 kr. 18.470 kr.   

 Underskudsgaranti i alt        43.050 kr.   

 

Der er søgt om tilskud til 6 ledere, men der gives kun tilskud til 2 ledere pr. hold. 

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

Økonomiske konsekvenser 
43.050 kr. 

Tidsplan 
Marts 2016. 

Bilag 
1.  RSIK - DM 2016 
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5 Årshjul 2016 - Folkeoplysningsudvalget 
   J.nr. 16/005073    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Børne-og Kulturforvaltningen forelægger et forslag til Årshjul for Folkeoplysningsudvalget for 2016. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at årshjulet for Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen har udarbejdet et forslag til et årshjul for 2016. 

 

Formålet med årshjulet er at skabe et overblik over kommende opgaver/sager. 

 

Årshjulet kan løbende udfyldes med flere opgaver/sager. 

Lov- og plangrundlag 
Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Årshjulet tidsfrister. 

Bilag 
1.  Årshjul 2016 - Folkeoplysningsudvalget.pr. 07.03.2016 
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6 Temaaften "Hvordan styrker vi sundhed og trivsel i 
foreningslivet?" 

   J.nr. 15/015863    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger et forslag til en invitation til en temadag for kommunens 

foreninger. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at invitationen godkendes. 

Beslutning 
Godkendt. 

Sagsfremstilling 
På baggrund af de afholdte temadrøftelser i Folkeoplysningsudvalget, om kommunens 

sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet et 

forslag til en invitation til en temaaften for kommunens foreninger. 

 

Formålet med temaaftenen er, at involvere foreningerne i de udvalgte indsatsområder, samt sikre at 

der bliver gennemført en række sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i foreningslivet. 

 

Temaet er "Hvordan styrker vi sundhed og trivsel i foreningslivet". 

 

Det foreslås, at temaaftenen afholdes på Rødovregaard, Loen, onsdag den 13. april 2016 kl. 18.30 - 

21.15. Temaaftenen gennemføres i tæt samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen. 

Lov- og plangrundlag 
Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 
Budget ca. 5.000 kr. (Sandwich, kaffe/te mm.). 

Tidsplan 
Onsdag den 13. april 2016. 

Bilag 
1.  Invitation 13.04.2016 
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7 Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger om 
ekstraordinært tilskud for 2016 

   J.nr. 16/005088    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Hwarang Rødovre Taekwondo klub ansøger i mail af 19. februar 2016 om ekstraordinært tilskud for 

2016, idet de mener, at de fejlagtigt er blevet beskåret med 78.000 kr. i lokaletilskud, 8.586 kr. i 

udgifter til rengøring, samt 9.000 kr. i transporttilskud, i alt 95.586 kr. 

  

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at Hwarang Rødovre Taekwondo Klub tilbydes et muligt ekstraordinært tilskud sidst på 

regnskabsåret 2016, såfremt der er ikke forbrugte budgetmidler. 

Beslutning 
Sagen drøftes til november/decembermødet 2016. 

Sagsfremstilling 
Hwarang Rødovre Taekwondo klub ansøger i mail af 19. februar 2016 om ekstraordinært tilskud for 

2016, idet de mener at de fejlagtigt er blevet beskåret med 78.000 kr. i lokaletilskud, 8.586 kr. i 

udgifter til rengøring, samt 9.000 kr. i transporttilskud, i alt 95.586 kr. 

  

Lokaletilskud 

Foreningen gør opmærksom på, at der er sket en fejl ved deres ansøgning om lokaletilskud, hvor de 

har oplyst et medlemstal på 10 medlemmer over 60 år. De underbygger dette ved at fremsende et 

tilrettet/revideret regnskab fra deres revisor og samtidig gøres der opmærksom på i en mail, at 

klubbens revisor har lavet en tastefejl, da der rettelig kun et 1 medlem over 60 år.  

 

Ved behandlingen af deres ansøgning om lokaletilskud til 2016, har vi gjort brug af de medlemstal de 

har oplyst i det fremsendte reviderede regnskab for 2014 (bilag 1).Vi har valgt at tilrette de 

medlemstal foreningen havde påført skemaet (bilag 2), så de afspejler de medlemstal der fremgår af 

regnskabet for 2014. Havde vi gjort brug af de oprindeligt anførte medlemstal havde det medført en 

reduktion i lokaletilskuddet på 137.842 kr. (bilag 3). 

 

Ved brug af medlemstallene i regnskabet for 2014 er foreningens lokaletilskud reduceret med 

77.269 kr. (bilag 4), som også er det tal, der er anvendt i mødesagen til fordelingsmødet i 

november 2015. Ved behandlingen af ansøgningen til lokaletilskud 2016 fandt vi ingen anledning til at 

stille spørgsmål til, om foreningen har aktive voksne over 25 år.  

Rengøring 

Foreningen gør også indsigelse mod, at de er blevet ”beskåret” med i alt 8.586 kr. i 

rengøringsstøtte.  

Foreningen ansøgte om 70.386 kr. i deres ansøgning til Rødovreordningen og vi reducerer 

efterfølgende til 61.800 kr., idet vi vurderer, at det beløb der sidste år blev godkendt til rengøring, 

var passende og i øvrigt det beløb der beløbsmæssigt kan afsættes til dette formål. 

Det er korrekt, at det af regnskabet for 2014 fremgår, at der har været en udgift til rengøring på de 

ansøgte 70.386 kr. 

Historisk har vi tidligere afvist, at de bruger så mange penge på rengøring, og har givet dem 
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anvisninger til, hvordan de kan nedbringe udgiften.  

De regnskabsanførte udgifter til rengøring de sidste 3 år: 

2012              20.561 kr. 

2013                1.562 kr. 

2014              70.386 kr. 

På ansøgningsskemaet til lokaletilskud for 2015 anfører foreningen selv, ”baseret på 2014 – forbrug, 

at de er overgået til ekstern rengøring” og søger derfor 59.835 kr.” til 2015. Vi har derfor fastholdt 

dette beløb i bevillingen til 2016. 

 

Med baggrund i ovenstående har vi ikke godkendt en stigning på godt 10.000 kr. på et år til 

rengøring. 

 

Transport 

I mailen af 19. februar 2016 gør foreningen indsigelse mod, at de ved fordelingen af tilskud fra 

Rødovreordningen, ikke har fået bevilget det ansøgte beløb til transport på 9.000 kr. 

Årsagen hertil er, at vi ved fordelingen skulle spare 2% på den samlede ramme, og vi valgte at 

reducere generelt i transporttilskuddet til de foreninger, der ansøger om dette tilskud. Alternativet 

ville have været, at der skulle spares på f.eks. persontilskuddet, som ville ramme alle foreningerne. 

Foreningerne opfordres til at ansøge om ekstraordinært tilskud til transport, hvis eller når det 

bliver nødvendigt. 

 

Løsningsmodel 

Rødovre Hwarang tilbydes et muligt ekstraordinært tilskud sidst på regnskabsåret 2016, hvis der er 

ikke forbrugte budgetmidler, som kan anvendes. 

Vi skal være forberedt på, at der kan komme flere at disse tilfælde, hvor foreningerne ikke får, hvad 

de mener, at de er berettiget til eller får lavet fejl, de efterfølgende vil søge genoprettet.  

 

Børne- og Kulturforvaltningen vil derfor foreslå, at Folkeoplysningsudvalget også drøfter, hvordan vi 

fremadrettet skal/kan forholde os, hvis der kommer lignende ansøgninger.  

Lov- og plangrundlag 
Rødovreordningen. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
2016. 

Bilag 
1.  Hwarang Taekwondo Klub Rødovre - Noter 

2.  Ansøgning om lokaletilskud 2016 

3.  Hwarang Taekwondo Klub Rødovre - Egne til på lokaletilskud 2016  

4.  Hwarang Taekwondo Klub Rødovre - Mødesag 
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8 Folkeoplysningsområdets indsats for flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge 

   J.nr. 16/005130    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 17. februar 2016 godkendt notat om Rødovre 

Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Af notatet fremgår det bl.a., at 

der vil være fokus på, om der blandt de modtagne flygtninge vil være behov og interesse for 

deltagelse i de folkeoplysende aktiviteter.  

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at sagen drøftes. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 17. februar 2016 godkendt notat om Rødovre 

Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.  

Landsantallet af flygtninge er steget, og det har betydet, at Rødovre Kommunes kvote i 2016 er på 

31 personer. Disse personer forventes hver især at medføre 1,2 familiesammenførte personer i 

gennemsnit, hvilket betyder, at Rødovre Kommune kan forvente op til 37 personer, selvom disse 

først formodes at ankomme i 2017 eller senere.  

På baggrund af det voksende flygtningeantal har Social- og Sundhedsforvaltningen med bidrag fra 

Børne- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning udarbejdet et notat om Rødovre 

Kommunes indsats på området. I notatet redegøres der for den kommunale integrationsindsats for 

flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og det vurderes, i hvilken grad kommunen er 

organisatorisk og ressourcemæssigt rustet til den øgede dimensionering. Målet er også fremadrettet 

at sikre en velfungerende og effektiv organisering og opgaveløsning på området. 

Notatet peger på, at Rødovre Kommune lykkes med at skabe en god modtagelse og integration 

inden for den nuværende flygtningekvote, men det stigende antal flygtninge og familiesammenførte 

til flygtninge sætter organisering og indsats under pres. Hvis kommunen også fremover vil skabe en 

vellykket integration på alle velfærdsområder, er der behov for at tilrettelægge en række nye 

indsatser og for at tilpasse organiseringen.  

 

Det fremgår endvidere af notatet, at der på fritidsområdet endnu ikke er planlagt konkrete tiltag 

eller aktiviteter. Der vil være fokus på, om der blandt de modtagne flygtninge vil være behov og 

interesse for deltagelse i de folkeoplysende aktiviteter.  

 

Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at folkeoplysningsområdet vil kunne tilbyde en 

række aktiviteter for såvel flygtningebørn som voksne. Inden for idrætten er der en stærk tradition 

og gode erfaringer med at bidrage til integrationsindsatsen. 

Det kan oplyses, at der indenfor den samlede indsats er udarbejdet anbefalinger inden for følgende 

syv områder: Modtagelse, boligplacering, beskæftigelse, daginstitution, skole og fritid, samarbejde 

med civilsamfund, forebyggelse og sundhedsfremme samt intern organisering.  

 

På fritidsområdet er det anbefalet, at folkeoplysningsudvalget tildeles økonomi til at inkludere 

familierne i kommunens bestående foreningsliv. 
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Børne- og Kulturforvaltningen kan umiddelbart foreslå følgende forslag: 

 Tilskud til kontingent  

 Tilskud til indkøb af rekvisitter  

 Etablering af mentorordning  

 Tilskud til afvikling af klubarrangementer, ture og stævner m.m.  

 Afvikling af temaaften "Hvordan sikrer vi den bedst mulige modtagelse i foreningen"  

 m.m.  

Det skal bemærkes, at ovenstående eksempler ikke er udtømmende men forslag til inspiration. 

 

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger sagen til drøftelse. 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven og Integrationsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at angive de økonomiske konsekvenser. 

De økonomiske konsekvenser vil være afhængig at de aktiviteter/tilbud, som 

folkeoplysningsområdet ønsker at igangsætte. 

Tidsplan 
Ingen. 

Bilag 
1.  Notat om Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge  
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9 Diverse 
   (Åbent punkt)       

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 18:53 

  

Jan Quaade 

  

  

  Poul L. Andreassen   Jørgen Dam   Torben Z. Marstrup 

Jan Howy Rasmussen 

  

  Preben Riel       Dan Larsen 

  

Torben B. Andersen 

  

  

  Svend Erik Pedersen   Ole Mathiasen   Bent Jensen 

Kim Hammer   Ahmed H. Dhaqane   Evan Rungsted    
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