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6 Meddelelser 
(Åbent punkt) 

Sagens kerne 

1. DUI Leg & Virke - Afslag på ansøgning om tilskud til fastelavnsfest.

2. Orientering fra Dialogmøde den 11. februar 2014.

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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7 Nye godkendte foreninger i perioden 2010 - 2013 
J.nr. 12/015068    (Åbent punkt) 

Sagens kerne 
Nye godkendte foreninger i perioden 2010 - 2013. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at sagen tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 
Følgende forening er den 4. februar 2014 blevet godkendt: 

Foreningen "Gå-lunt-løb-Rødovre" 

Godkendt som låne- og tilskudsberettiget. 

Formål: At tilbyde løbetræning for bredden - en løbetræning, der bygger på oplevelsen af et sjovt og 

godt motionsfælleskab og fastholder motivationen til motion. 

Antal medlemmer: 20 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Februar 2014 og fremover. 
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8 "Initiativ- og udviklingspuljen" - Foreningen Gå-Lunt-Løb-
Rødovre ansøger om tilskud til afholdelse af projekt "forløb 
for træningsuvante" 
J.nr. 14/003662    (Åbent punkt) 

Sagens kerne 
Foreningen Gå-Lunt-Løb-Rødovre ansøger "Initiativ-og udviklingspuljen" om tilskud til projekt 

"Forløb for træningsuvante" 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 6.500 , som et starttilskud til nye foreninger, 

der endnu ikke har opnået tilskud. 

Beslutning 
Ansøgning godkendt. 

Sagsfremstilling 
Foreningen Gå-Lunt-Løb-Rødovre ansøger "Initiativ-og udviklingspuljen" om tilskud til projekt 

"Forløb for træningsuvante" 

Foreningen er en nystartet forening, hvis formål er at få "almindelige" mennesker, som bare aldrig 

rigtig har dyrket motion, igang. Det kan være personer, hvor det med tiden er blevet sværere, at 

trække vejret, pulsen ryger op lidt for hurtigt, har taget for mange kilo på eller at kroppen er 

begyndt at gøre lidt ondt. 

Forløbet strækker sig over 12 uger. 

Deltagerne vil blive guidet igennem et forløb, hvor de vil komme til at opbygge den muskelstyrke og 

kondition, der skal til, få introduktion til basal træningsfysiologi, samt få tilbudt foredrag om 

kost/motion, kroppens fysiologi, løbeskader, motivation og fastholdelse. 

Da det er en nystartet forening, så har de ikke selv midler til at start projektet op, hvorfor Børne- 

og Kulturforvaltningen gerne vil indstille, at foreningens ansøgning imødekommes med et tilskud på 

kr. 6.500, som et starttilskud for nye foreninger, der endnu ikke har opnået tilskud. 

Lov- og plangrundlag 
"Initiativ- og udviklingspuljen". 

Økonomiske konsekvenser 
6.500,- kr. 

Tidsplan 
2014. 

Bilag 
1. Ansøgning fra Gå-Lunt-Løb-Rødovre

Side 10

1309014-1623981-1.pdf
1309014-1623981-1.pdf


9 "Initiativ- og udviklingspuljen" - Rødovre Floorball Club 
ansøger om tilskud i forbindelse med afholdelse af et 
heldagsarrangement i Floorball for udvkilingshæmmede 
J.nr. 14/003630    (Åbent punkt) 

Sagens kerne 
Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud fra "Initiativ- og udviklingspuljen" i forbindelse med 

afholdelse af et heldagsarrangement i Floorball for udviklingshæmmede den 3. marts 2014. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse 

Beslutning 
Imødekommet med en underskudsgaranti på indtil 6.500 kr. 

Sagsfremstilling 
Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud fra "Initiativ- og udviklingspuljen" i forbindelse med 

afholdelse af et heldagsarrangement, i floorball for udviklingshæmmede den 3. marts 2014 fra kl. 10 - 

15 i Rødovre Stadionhal. 

Arrangementet afholdes i samarbejde med Dansk Floorball Union og Den Fælles Kommunale 

Idrætspulje. 

Rødovre Floorball har ligeledes, igennem Den Fælles Kommunale Idrætspulje, fået tilsagn om et 

tilskud på kr. 30.000,- til at gennemføre et 2 årigt forløb, hvor udviklingshæmmede tilbydes 

floorballtræning.  

Rødovre Floorball Club ansøger oprindeligt om kr. 20.750,-, men dette beløb er efterfølgende 

nedskrevet til kr. 6.500,- se nedenståede budget: 

Hvad 

 Pris 

pr. 

stk.. 

  Antal 
 Beløb i 

alt 

 Beløb 

efter 

aftale 

med 

klubben 

Bemærkning 

Frokost Sandwich  30,-  50 1.500,-  1.500,- 

Vand 15,- 50 750,- 750,- 

Frugt/grønt  10,- 50 500,- 0,- De har fået sponsoreret frugten 

Udstyr Stave 300,- 25 7.500,- 7.500,- (stavene er til udlån og til videre brug ved 

opstart af floorball for udviklingshæmmede) 

Trøjer  100,- 50 5.000,- 5.000,- 

Bolde 10,- 50 500,- 500,- 

Præmier Medaljer 100,-  50  5.000,-  1.250,- Medaljer koster fra 13 kr. og op - her er de 

fastsat til 25,- kr. 

Dommer 

mv. 
 5.000,-   5.000,- Dommerpenge (klubbens medlemmer skal 

have fri fra arbejde og aflønnes med 

dommerpenge 
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Beløb i alt  25.750,- 21.500,- 

- 

egenbetaling 
 5.000,- 

- tilskud fra 

Den 

Kommunale 

Idrætspulje 

 10.000,- 
Er ikke oplyst i den 

oprindelige ansøgning. 

Beløb der 

ansøges om 
6.500,- 

Ovenstående er tilrettet efter aftale med Formand Lone Henriksen. Lone Henriksen oplyste 

desuden også, at klubben allerede havde modtaget tilmeldinger på 8 hold. 

Lov- og plangrundlag 
"Initiativ- og udviklingspuljen". 

Økonomiske konsekvenser 
6.500,- kr. 

Tidsplan 
Marts 2014. 

Bilag 
1. RFC-3.3.2014 

Side 12

1308842-1622971-1.pdf
1308842-1622971-1.pdf


10 "Initiativ og udviklingspuljen" - Ansøgning fra B77 Mandskor 
om tilskud i forbindelse af generhvervelse af musikudstyr. 
J.nr. 14/003658    (Åbent punkt) 

Sagens kerne 
B77 mandskor ansøger "Initiativ og udviklingspuljen" om et tilskud på kr. 9.000,- i forbindelse med 

genanskaffelse af musikudstyr, som blev stjålet fra deres klublokale. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 

at ansøgningen ikke imødekommes, idet det er en "kommerciel virksomhed". 

Beslutning 
Indstilling godkendt. 

Sagsfremstilling 
B77 mandskor ansøger "Initiativ og udviklingspuljen" om et tilskud på kr. 9.000,- i forbindelse med 

genanskaffelse af musikudstyr, som blev stjålet fra deres klublokale. 

Desværre er der ingen forsikring, der dækker disse tab. 

B77 mandskors medlemmer er alle enten passive eller aktive medlemmer af B.77 fodbold eller 

bordtennins og alle bosiddende i Rødovre. 

Koret har brug for at genanskaffe musikudstyr for ca. 30.000,- kr. og har lagt følgende budget 

som en mulighed for at genanskaffe udstyrret: 

B77 mandskors klubkasse      16.000,- 

B77 mandskors medlemmer      5.000,- 

"Initiativ- og udviklingspuljen"  9.000,- 

Børne- og Kulturforvaltningen har vurderet, at koret kan sidestilles som en "kommerciel 

virksomhed", idet de tager penge for at gå ud og optræde og har derfor indstillet, at ansøgningen 

ikke imødekommes. 

Lov- og plangrundlag 
"Initiativ- og udviklingspuljen". 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Ingen. 

Bilag 
1. B77 mandskor
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11 Diverse 
(Åbent punkt) 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 17:50. 

Jan Quaade Ahmed Dhaqane 

Kim Hammer Jan Howy Rasmussen Poul L. Andreassen 

Birgitte Nielsen Evan Rungsted 
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