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Åben dagsorden

13. Meddelelser
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Oversigt fremlægges til orientering

1. Gennemgang og præsentation af "Idrætspolitik for Rødovre Kommune".

Indstilling
Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning
Børne- og Kulturforvaltningen indkalder idrættens repræsentanter samt Preben Riel til en drøftelse af,

hvordan vi skal arbejde med at få Idrætspolitikken ajourført.

Bilag
1. Idrætspolitik
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14. "Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre Skøjte- og
Ishockey Klub - DM 2019 for U15.
Beslutningskompetence: FOU

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

med U15 holdets deltagelse i DM 2019.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 21.010 kr.

Beslutning
Indstillingen imødekommet.

Sagsfremstilling
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger om et tilskud på 41.500 kr. i forbindelse med klubbens U15

holds deltagelse i DM 2019, som foregår i Esbjerg Skøjtehal i dagene 21. - 24. marts 2019.

Der søges om tilskud til 20 spillere og 5 ledere. Der ydes dog kun tilskud til 2 ledere pr. hold.

Efter reglerne for tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" kan ansøgningen maksimalt udløse et

tilskud på 21.010 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
21.010 kr.

Tidsplan
Marts 2019.

Bilag
1. Reklameordningens 15% pulje - RSIK DM 2019
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15. Foreningen Danmarks Farver - Ansøgning om tilskud til
afvikling af FIFA-turnering
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Foreningen Danmarks Farver ansøger initiativ- og udviklingspuljen om tilskud til afvikling af en FIFA-

turnering.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 20.000 kr.

Beslutning
Indstillingen imødekommet.

Sagsfremstilling
Ved brev af 8. marts 2019 ansøger Foreningen Danmarks Farver om et tilskud på 20.000 kr. til afvikling

af en FIFA-turnering i Rødovrehallen lørdag den 11. maj 2019.

Turneringen afvikles i samarbejde med Milestedets Ungdomshus og Sports-gaming.dk, som vil levere

udstyr i form af spillekonsoller, programmer, skærme og elektroniske pointavler mm.

Der forventes at deltage minimum 64 spillere i alle aldre og på forskellige niveauer.

De store kampe vil blive vist på en storskærm, som vil blive sat op på en scene.

Formålet med turneringen er at fremme interessen for E-sport gennem fælleskabet om et strygt og

sundt miljø. Ligeledes ønsker arrangøren at gøre turneringen til en fast del af E-sport kulturen i

Rødovre.

I henhold til retningslinjerne for initiativ- og udviklingspuljen kan der søges om tilskud til:

Starttilskud til nye foreninger, som endnu ikke har opnået tilskud.

Nye initiativer

Udviklingsprojekter

Gennemførelse af nye projekter der ikke nødvendigvis er forankret i eksisterende foreninger,

men som har til hensigt at skabe nye og vedvarende aktiviteter i kommunen.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at ansøgningen falder indenfor kriteriet for at kunne

modtage tilskud.

Lov- og plangrundlag
Retningslinjer for tilskud fra initiativ- og udviklingspuljen.

Økonomiske konsekvenser
Underskudsgaranti på 20.000 kr.

Tidsplan
Ingen.
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Bilag
1. Ansøgning om tilskud fra Danmarks Farver
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16. Idrætsforeningen Espelunden - Ansøgning om støtte til
transport
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Idrætsforeningen Espelunden ansøger om at få dækket udgifterne til transport for 2019 for deres

medlemmer, som dyrker sport i Rødovre Håndboldklub og Brøndby Judo Klub.

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes

Beslutning
Ansøgningen imødekommet med 10.000 kr. til transport til Rødovre Håndboldklub.

Sagsfremstilling
Idrætsforeningen Espelunden (IFEL) ansøger om at få dækket transportudgifter på 20.000 kr. i

forbindelse med deres medlemmers deltagelse i sportsaktiviteter.

Det drejer sig om tilskud til kørsel i taxa, til håndboldtræning i Rødovre Håndboldklub og judotræning i

Brøndby Judo Klub.

Der søges om tilskud til følgende børn (fordelt på bopælskommuner)

Rødovre 7 børn i alderen 11 - 16 år

Brøndby 2 børn

København 1 barn

Herlev 1 barn

Lyngby-Taarbæk 1 barn

I alt 12 børn som alle går på Skovmoseskolen

Af de 12 børn går 4 børn (3 Rødovreborgere) til håndbold i Rødovre og 8 børn (4 Rødovreborgere) til

judo i Brøndby.

Baggrunden for ansøgningen er, at IFEL igennem de seneste par år har arbejdet med at gøre tilgangen til

sport så nemt som muligt, og én af de større udfordringer handler ofte om at unge, der aldersmæssigt

burde være selvtransporterende, ikke har den mulighed i kraft af deres handicap. Dette giver forældrene

ansvaret for transporten til og fra en fritidsaktivitet, hvilket ofte virker som en barriere for den unges

adgang til sporten.

IFEL har med succes oplevet en stigende medlemstilgang til de sportsgrene, der tilbyder transport til

sporten. Kravet til forældrene er, at de selv sørger for afhentningen efter endt træning, hvilket også

giver en højere grad af engagement og tilknytning mellem forældrene og foreningen.

Den samlede pris på transporten ligger på ca. 500 kr. pr. uge, for begge transportordninger, hvilket

svarer til ca. 20.000 kr. på årsbasis basseret på 40 ugers træning.

Det kan supplerende oplyses, at IFEL ikke længere modtager satspuljetilskud fra Socialstyrelsen. Til

gengæld har IFEL modtaget 225.000 kr fra Social- og sundhedsforvaltningen i Rødovre til konkrete

Rødovrebørns deltagelse i et aktivt fritidsliv. Disse udgifter er ikke målrettet bestemte udgifter og de
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bruges pt. til at sikre foreningens basisdriftudgifter.

Det kan oplyses, at der i forbindelse med fordelingen af budgetrammen til folkeoplysning for 2019 er

afsat 80.654 kr. i puljen til ekstraordinært tilskud. Puljen bliver brugt til ekstraordinært tilskud til

tranport, uddannelse og grupperejser og fordeles til maj og november på baggrund af ansøgninger fra

foreningerne.

Lov- og plangrundlag
Retningslinjer for tilskud til det frie folkeoplysende foreningsarbejde i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Der søges om et tilskud på 20.000 kr.

Såfremt ansøgningen imødekommes delvis i forhold til de børn der forventes at deltage i aktiviteten i

Rødovre Håndboldklub, vil tilskuddet være på 10.000 kr.

Tidsplan
2019.

Bilag
1. IFEL - Ansøgning om tilskud til transport
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17. Diverse
Beslutningskompetence: FOU

Beslutning
Taget til efterretning.
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