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Åben dagsorden

13. Meddelelser
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne

1. Orientering fra Pavemødet den 5. april 2018

2. Foreningslederfest - seniorer 9. juni 2018 og ungdom 14. juni 2018

Indstilling
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning
Taget til efterretning.
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14. Initiativ og Udviklingspuljen - Foreningen Danmarksfarver
ansøger om tilskud til Projekt E-sport.
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Genoptagelse af sag nr. 10 fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. marts 2018. 

Foreningen Danmarksfarver ansøger "Initiativ-og udviklingspuljen" om et tilskud til "Projekt E-Sport".

Indstilling
 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der bevilges et tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på 40.000 kr. til indkøb af udstyr i

forbindelse med projekt E-sport

2. at der indgås en samarbejdsaftale mellem Foreningen Danmarksfarver og Milestedets

Ungdomshus omhandlende E-Sport

3. at udstyr og computere ejes af Rødovre Kommune

Beslutning
Ansøgning imødekommet.

Sagsfremstilling
Foreningen Danmarksfarver ansøger den 5. november 2017 om et tilskud fra "Initiativ- og

udviklingspuljen" på 40.000 kr. i forbindelse med "projekt E-sport"

Danmarksfarver blev etableret i 2015. Foreningen har tidligere eksisteret under navnet Mevlana Kultur

Center.

Følgende er modtaget fra foreningen:

I 2015 blev bestyrelsen enig om at ændre foreningens mål, vision og retning. Grunden til navnet

Danmarksfarver er, at det er en forening der henvender sig til alle som interesserer sig for kultur, sport,

kunst, sociale aktiviteter, samvær samt personlig og faglig udvikling.

V mener, at vi alle kan være med til at bidrage bedre til vores samfund ved at dyrke vores egenskaber og

kompetencer sammen uanset etnicitet, race, kultur, sprog og religion. Så længe man er åben, social og

imødekommende.

Danmarksfarvers formål er, at engagere medlemmerne i socialt og kulturelt arbejde samt arbejde med

personlig udviklings kurser og udvide den enkeltes forståelse, accept og viden af andre kulturer. Ved at

se, opleve og forstå andre kulturer med en styrket personlighed, vil det udvikle den enkeltes

livskompetencer og bidrage den til en bedre dialog mellem hinanden i samfundet. Det hele er med til at

styrke den enkeltes selvtillid og selvværd i hverdagen. Al sammen krydset med en god portion humor,

hygge og socialt samvær.

Danmarksfarvers værdier er;

Kulturelle og sociale aktiviteter sant personlige og faglige kurser.

At udvikle gensidig respekt, accept, tolerance og ligeværd for alle medlemmer.

At være en social forening hvor kærlighed, omsorg, tillid og rummelighed er i fokus.

At have et fundament der hviler på uddannelse, anerkendelse, selvværd, mod, ansvarlighed og
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dialog.

At være autentisk, faglig, imødekommende og reflekterende.

Danmarksfarvers vision er at fokusere på følgende områder;

Foreningen summer af liv både dag og aften og klubaktiviteter hele året.

Kreativitet; kulturelle udlandsrejser, konferencer, seminar og coaching.

Æstetik; kunst, musik, grill- & kulturaftener.

Motionering; sport og sammenhold.

Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund af ansøgningen fra Foreningen Danmarksfarver haft et

møde med repræsentatner fra foreningen, hvor ansøgningen blev drøftet. På mødet blev der drøftet

mulighederne for et projekt sammen med Milestedets Ungdomshus, dels fordi ungdomsklubben har

egnede lokaler, og så kan udstyret også bruges i forbindelse med Fritid for Dig, sommerferieaktiviteter,

medlemsarrangementer for klubbens medlemmer osv.

Foreningen har efterfølgende haft et møde med lederen af Milestedet Ungdomshus, og de er blevet

enige om, at samarbejde om dette projekt.

Der søges om tilskud til indkøb af Pc'er, skærme, headsets og kabling. Udstyret koster i alt 50.000 kr.,

hvoraf Foreningen Danmarksfarver selv finansiere 10.000 kr..

Der er lavet en samarbejdsaftale mellem Foreningen Danmarksfarver og Milestedets Ungdomshus om

indkøb, ejerskab, drift/vedligehold, medarbejder/instruktørtimer, åbningstid, husorden og opsigelse af

samarbejdsaftalen, se vedlagte bilag.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at E-sport kan betegnes som en sport, og at

"Rødovreordningens 15%-pulje" efter reglerne vil kunne yde tilskud til projektet. 

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

Økonomiske konsekvenser
Der gives et tilskud på 40.000 kr.

Tidsplan
Projektet startes op i april 2018

Bilag
1. Ansøgning fra Danmarksfarver - Initiativ og udviklingspuljen

2. Samarbejdsaftale mellem Danmarks farver og Milestedets Ungdomshus - Ændret 10.04.2018
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15. Initiativ og udviklingspuljen - Coding Pirates Rødovre ansøger
om tilskud til materiale i forbindelse med en workshop
Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget

Sagens kerne
Genoptagelse af sag nr. 13 fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. marts 2018.

"Initiativ- og udviklingspuljen" - Coding Pirates Rødovre ansøger "Initiativ- og udviklingspuljen" om

tilskud på 8.500 kr. til en printer mv. i forbindelse med afholdelse af workshop.

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 8.500 kr. 

Beslutning
Ansøgning imødekommet.

Sagsfremstilling
Foreningen Coding Pirates Rødovre ansøger "Initiativ- og udviklingspuljen" om et tilskud på 8.500 kr. til

indkøb af en printer mv. i forbindelse med afholdelse af workshop til deres klubaftener.

Coding Pirates er en landsdækkende organisation, med afdelinger i mange byer, nu også i Rødovre.

På den landsdækkende organisations hjemmeside står følgende:

Foreningens formål er at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer via afholdelse af

klubaftener.

Coding Pirates er en non-profit organisation. Som hovednerve i foreningen står en broget skare af IT-

professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et

behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres it-kompetencer og kreativitet.

Værdier og vision

Coding Pirates ønsker at udvikle børns teknologiske vovemod ved at fokusere på teknologisk

forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft. Dette sker gennem udbredelsen af teknologiske lege-,

lære-, og væresteder for børn, unge og frivillige på tværs af alder, køn, kultur og evner.

Coding Pirates ønsker engagement og myndiggørelse gennem et fællesskab i en teknologisk verden.

Coding Pirates ønsker en tilgang til teknologier via dannelse og reflekteret tænkning i de kreative felter

mellem forskning, uddannelse, erhvervsliv, entreprenørskab, kultur og samfund.

Coding Pirates Rødovre holder til på Tinderhøj skole og mødes hver onsdag, hvor de har klubaften. Der

forventes en deltagelse på mellem 20 - 25 børn/unge pr. gang.

Coding Pirates Rødovre beskriver i deres ansøgning, at de ansøger om tilskud til en printer m/tilbehør, i

alt 8.500,- kr., se vedlagte budget. Printeren skal bruges i forbindelse med afholdelse af workshops, hvor

de vil undervise børnene med design og arbejdet med 3D prinning og brugen af teknologi. 

Foreningen søger om støtte, da de er nystartede og ikke alene på kontingentet kan nå at indsamle penge

til indkøb af større udstyr.

Lov- og plangrundlag
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"Initiativ- og udviklingspuljen"

Økonomiske konsekvenser
8.500,- kr. dækkes fra "Initiativ- og udviklingspuljen"

Tidsplan
April 2018 og frem

Bilag
1. Coding Pirates Rødovre - Initiativ og udviklingspuljen - Workshop 3 D printning
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16. "Reklameordningens 15%´s pulje - Stafet for Livet Rødovre
ansøger om penge til dækning af div. udgifter i forbindelse
med et løb 25. - 26. august 2018
Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget

Sagens kerne
Styregruppen i Stafet For Livet Rødovre ansøger om et tilskud på 49.000 kr. til dækning af enkelte

poster i deres budget.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning
Ansøgning imødekommet med et tilskud på 49.000 kr.

Sagsfremstilling
Styregruppen for Stafet For Livet Rødovre ansøger om et tilskud til dækning af enkelte poster i

forbindelse med afholdelse af et stafetløb, på Rødovre Rådhusplæne i dagene 25. - 26. august 2018.

Stafetten er et selvstændigt event under Kræftens Bekæmpelse. Med stafetten sættes der fokus på de

personer, som har haft, eller er ramt af kræft. De er fighter og dermed æresgæster. 

Stafetten afholdes over 24 timer, så alle kan være med til at kæmpe sammen og ikke kun de

kræftpatienter og pårørende, som til dagligt kæmper en hård kamp.

Styregruppen mener at dette event - STAFET FOR LIVET RØDOVRE passer godt ind i sloganet for

Rødovre - "SAMMEN OM RØDOVRE".

Ud over selve løbet afholdes der også en lys ceremoni, hvor der sælges mindre papirsposer, som man

selv kan dekorere og skrive en personlig hilsen på. Der sættes derudover også et tændt lys i posen.

Styregruppen består af frivillige fra:

Rødovre- og Omegns Gymnastikforening

Avarta

Gå-lunt-løb

Orient

Det forventes, at der deltager 25 hold, svarende til 500 løbere, og derudover også en masse tilskuere.

Stafetløbet i Rødovre skal tiltrække lokale firmaer, private personer mm. 

Stafetten har meget fokus på, at bevægelse og sundhed er rigtigt godt for denne sygdom.

Selve ruten er en 500 meter lang bane rundt om Rødovre Rådhus, i lys og mørke. Man vælger selv om

man vil gå eller løbe ruten - alle kan være med.

Der vil være underholdning fra en opstillet scene, madtelte, et legeområde til de små og

events/opvisninger fra lokale foreninger.

Børne- og Kulturforvaltningen stiller telte, borde/stole, hoppeborg og fodboldbaner mv. til rådighed.
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Styregruppen ansøger Folkeoplysningsudvalget om tilskud til dækning af følgende udgifter:

Op- og nedtagning af telte (arbejdskraft): 15.000 kr.

Samaritter i 24 timer: 4.000 kr.

Toiletfaciliteter, incl. handicaptoilet: 10.000 kr.

Etablering af strøm på pladsen + vagt 24 timer: 20.000 kr.

Udgifter i alt 49.000 kr.

Alle øvrige udgifter dækkes via fonde, sponsorater fra firmaer mv. 

Alt overskud går til Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelse sender derefter 10 % til den lokale

kræftforening i Rødovre.

Der kan læses mere om Stafet For Livet Rødovre her: https://www.stafetforlivet.dk/stafet/roedovre.

Børne-og Kulturforvaltningen er af den opfattelse, at ansøgningen falder ind under regelsættet for

fordeling af tilskud til "Ekstraordinære sportslige arrangementer" fra "Reklameordningens 15%´s pulje -

øvrige arrangementer af idrætslige karakter. 

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

Økonomiske konsekvenser
49.000 kr.

Tidsplan
August 2018

Bilag
1. Stafet for livet 2018 - Ansøgning
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17. "Reklameordningens 15%´s pulje - RS Rødovre Volley ansøger
om et tilskud i forbindelse med klubbens U 14 holds deltagelse
i DM i volleyball 2018
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
RS Rødovre Volley ansøger om et tilskud på 9.200 kr. i forbindelse med 2 af klubbens U 14 holds

kvalificering til DM 2018, i Middelfart den 20. - 22. april 2018.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 9.200 kr.

Beslutning
Ansøgning imødekommet.

Sagsfremstilling
RS Rødovre Volley ansøger om et tilskud på 9.200 kr. fra "Reklameordningens 15%´s pulje" i forbindelse

med 2 af U14 holds deltagelse i DM 2018.

Antal deltagere: 20

Antal ledere: 4 

Overnatninger: 2

Periode: 20. - 22. april 2018

Sted: Middelfart

Da det ansøgte beløb 9.200 kr. ikke overstiger det beløb som max kan udbetales efter reglerne for

tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje", i alt 9.240 kr. så indstiller Børne- og Kulturforvaltningen at

der gives en underskudsgaranti på det ansøgte beløb 9.200 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
9.200 kr.

Tidsplan
April 2018

Bilag
1. RS-DM U 14
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18. Revison af tilskudsregler på folkeoplysningsområdet -
Partnerskaber
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Drøftelse af muligheden for tilskud i forbindelse med indgåelse af partnerskaber.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
På Folkeoplysningsudvalgets temaaften den 16. maj 2017 drøftede udvalget en række forskellige

temaområder og tilskudsregler indenfor den folkeoplysende virksomhed.

Efterfølgende har udvalget besluttet, at de enkelte temaområder skal drøftes løbende på

Folkeoplysningsudvalgets kommende møder.

Det er besluttet, at rækkefølgende for drøftelse af de enkelte temaområder er:

1. Handicaptilskud

2. Selvorganiserede aktiviteter

3. Partnerskaber

4. Nye puljer

5. Lokaletilskud

6. Foreningstilskud

Til brug for drøftelserne har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet en sammenskrivning fra

temaaftenen, som vedlægges dagsordenen.

På tidligere møder har udvalget drøftet handicaptilskud og selvorganiserede aktiviteter.

Ved lovrevisionen i 2011 blev det muligt, at der fra Folkeoplysningsudvalgets beløbsramme kan ydes

særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.

Efter denne bestemmelse kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ydes særlige tilskud til indgåelse af

partnerskaber med frivillige folkeoplysende foreninger om løsning af konkrete opgaver.

Særlige tilskud udbetales fra den beløbsramme, som Kommunalbestyrelsen fastsætter efter lovens §6,

stk 2 (tilskud til særlige formål). Der kan endvidere overføres økonomiske midler fra andre relevante

dele af den kommunale forvaltning til puljen vedrørende tilskud til særlige formål.

Et partnerskab kunne f.eks. vedrøre opsøgning og fastholdelse af bestemte nye deltagere i en forening,

som samtidig kan være led i en social indsats i kommunens socialforvaltning, eller et særligt kursus på en

aftenskole, som imødekommer behov i forhold til fremme af beskæftigelse.

Som eksempler partnerskabsaftaler på folkeoplysningsområdet i Rødovre kan nævnes:

Rødovre idræts- og skolesamarbejde i skoleåret 2016/17. En aftale hvor ca. 400 elever på 4 af

kommunens folkeskoler og Rødovre Gymnasium fik tilbudt gymnastik-, tennis- og ishockey i et

9



forløb af en times varighed over 3 til 6 gange. Aftalen involverede skolerne og Rødovre Ishockey

og skøjte klub, Rødovre Tennis Klub og Rødovre og Omegns Gymnastikforening.

Introduktion til foreningsidræt i skoletiden. I samarbejde med folkeskolen og Islev Taekwondo

Klub, Rødovre Håndboldklub, Islev Sportsdykkerklub og Rødovre Tennisklub tilbydes alle 6.

klasser i kommunen i skoletiden en præsentation af de respektive idrætsgrene.

Det kan supplerende oplyses, at samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige

politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver skal

beskrives i kommunens folkeoplysningspolitik, jf. § 34, punkt 4.

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Ingen.

Bilag
1. Sammenskrivning af FOU temaaften
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19. Forslag til afvikling af temaaften og seminar for
Folkeoplysningsudvalget
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Planlægning af temaaften for de folkeoplysende foreninger samt planlægning af seminar for

Folkeoplysningsudvalget til igangsættelse af arbejdet med en ny folkeoplysningspolitik.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der afholdes en temaaften for de folkeoplysende foreninger inden sommerferien 2018

2. at der afholdes et seminar for folkeoplysningsudvalget til efteråret 2018, samt

3. at der nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af temaaftnene og seminariet

Beslutning
Indstilles godkendt.

Følgende blev valgt til arbejdsgruppen:

Dan Larsen

Poul Lundberg Andreasen

Jan Quaade

Thomas Lilliebjerg og 

evt. Evan Rungsted

Sagsfremstilling
I henhold til § 34 i folkeoplysningsloven har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en

folkeoplysningspolitik, som bl.a. skal angive de overordnede målsætninger og rammer for den

folkeoplysende virksomhed i kommunen. 

Folkeoplysningspolitikken skal udarbejdes med inddragelse af de folkeoplysende organisationer og

foreninger. 

Formålet med at folkeoplysningspolitikken er, at sikre en bevidst og planlagt udvikling af de rammer,

som de folkeoplysende foreninger agerer inden for. Derfor er det også hensigten, at politikken i så vid

udstrækning som muligt udarbejdes i samarbejde med de folkeoplysende foreninger i kommunen.

Der skal være tale om en lokal politik, som formuleres ud fra lokale forhold.

Som følge af ovenstående foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af en temaaften

for kommunens folkeoplysende foreninger samt et seminar for folkeoplysningsudvalgets medlemmer.

Formålet med temaaftenen er, at involvere de folkeoplysende foreninger i udarbejdelsen af en

folkeoplysningspolitik. Det foreslås, at temaaftenen afholdes inden sommerferien.

Formålet med seminariet er bl.a., at Folkeoplysningsudvalget skal arbejde videre med udarbejdelsen af

folkeoplysningspolitikken ud fra de input m.m., som de folkeoplysende foreninger kommer med i

forbindelse med afviklingen af temaaftenen. Det foreslås, at seminariet afholdes til efteråret 2018.

Derudover vil formålet med seminariet være, at sætte fokus på de fremadrettede opgaver og
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indsatsområder for folkeoplysningsudvalgets arbejde i valgperioden 2018 - 2021.

Det foreslås, at arbejdsgruppen kommer til at bestå af en repræsentant fra følgende områder:

Aftenskoler

Idrætten

Øvrige foreninger

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet et budget for afvikling af temaaftenen og seminariet.

Tidsplan
Teamaftenen ønskes afviklet før sommerferien 2018 og seminariet ønskes afviklet til efteråret 2018.
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20. Diverse
Beslutningskompetence:

Beslutning
Taget til efterretning.
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