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10 Meddelelser 
(Åbent punkt)     

Sagens kerne 

1. Velkomstarrangement til flygtninge i Rødovre.

2. Medlemsstatistik fra DGI og DIF.

3. Pavemødet - Fordeling af haller for sæsonen 2016/2017.

4. Mesterskabsfest for ungdommen og Foreningslederfest i juni 2016.

Indstilling 
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Side 12



11 Oplæg om Idrætsforeningen Espelunden 
J.nr. 16/007262    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 
Oplæg om Idrætsforeningen Espelunden. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Poul Lundberg Andreasen forlod mødet kl. 18.10. 

Sagsfremstilling 
Kultur- og Fritidsområdet har inviteret Idrætsforeningen Espelunden v/Formand Trine Ravn til 

mødet. 

På mødet vil Trine fortælle lidt om, hvordan de har arbejdet med at få foreningen op og stå, og 

hvordan de vil arbejde med at inkludere børn og unge mennesker med særlige behov i det lokale 

idrætssamfund, og samtidig bidrage til at lokalsamfundet også ser værdi og muligheder i sådan en 

inklusion. 

Lov- og plangrundlag 
Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
April 2016. 

Side 13



12 "Reklameordningens 15%´s pulje" - Hwarang Taekwondo 
Klub Rødovre ansøger om tilskud i forbindelse med 
deltagelse i President Cup den 7. - 11. april 2016 
J.nr. 16/007176    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 
Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 

18.915 kr. i forbindelse med fire elitekæmpere og deres træners deltagelse i President Cup den 7. - 

11. april 2016 i Bonn.

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse. 

Beslutning 
Ansøgningen er ekstraordinært godkendt med en underskudsgaranti på indtil 6.700 kr. 

Sagsfremstilling 
Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 

18.915 kr. i forbindelse med fire elitekæmpere og deres træners deltagelse i President Cup i Bonn i 

dagene 7. - 11. april 2016. 

Stævnet er rangeret som et G-2 stævne, som giver point til verdens og den olympiske rangliste 

for to af kæmperne. For de sidste to kæmpere, er det et udtagelsesstævne til EM i Rumænien 

senere på året. 

Såfremt stævnet vurderes til at falde ind under reglerne, udløser det et tilskud på 6.700 kr. 

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

Økonomiske konsekvenser 
6.700 kr.  

Hvor meget der resterer i puljen oplyses på mødet. 

Tidsplan 
April 2016. 

Bilag 
1. Hwarang Taekwondo klub Rødovre - President Cup 
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13 "Reklameordningens 15%´s pulje" - Hwarang Taekwondo 
Klub Rødovre ansøger om tilskud i forbindelse med 
deltagelse i German Open den 22. - 25. april 2016 
J.nr. 16/007175    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 
Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 

16.002 kr. i forbindelse med tre eliteudøvere og deres træners deltagelse i German Open den 22. - 

25. april 2016.

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse. 

Beslutning 
Ansøgningen er ekstraordinært godkendt med en underskudsgaranti på indtil 4.020 kr. 

Sagsfremstilling 
Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 

16.002 kr. i forbindelse med tre elitekæmpere og deres træners deltagelse i German Open i 

Hamborg i dagene 22. - 25. april 2016. 

Stævnet er rangeret som et G-1 stævne, som giver point til verdens og den olympiske rangliste 

for to af kæmperne. For den tredje kæmper er det et udtagelsesstævne til EM i Rumænien senere 

på året. 

Såfremt stævnet vurderes til at falde ind under reglerne, udløser det et tilskud på 4.020 kr. 

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

Økonomiske konsekvenser 
4.020 kr.  

Hvor meget der resterer i puljen oplyses på mødet. 

Tidsplan 
April 2016. 

Bilag 
1. Hwarang Taekwondo klub Rødovre - German Open 
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14 "Reklameordningens 15%´s pulje" - Ansøgning om et 
engangsbeløb til opstart af et udviklingscenter for teknik 
J.nr. 16/007134    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 
Islev Taekwondo Klub og Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger om økonomisk støtte på 

50.000 kr. fra "Reklameordningens 15%´s pulje" til etablering af elite/udviklingscenter for teknik for 

Taekwondo i Rødovre. 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 50.000 kr., under forudsætning 

af, at foreningen skaffer de resterende midler, der skal til, for at udviklingscentret kan etableres for 

en to-årig periode. 

Beslutning 
Indstilles godkendt. 

Sagsfremstilling 
Islev Taekwondo Klub og Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger i brev af 8. marts 2016 

"Reklameordningens 15%´s pulje" om et engangsbeløb på 50.000 kr. i forbindelse med opstart af et 

nyt elite/udviklingscenter for Taekwondo i Rødovre på tekniksiden.  

Baggrunden for at der søges om tilskud er, at Dansk Taekwondo Forbund er ved at iværksætte et 

udviklingscenter for teknik på Sjælland, da dette ikke findes i forvejen.   

Da Hwarang Taekwondo Klub Rødovre i forvejen er et udviklingscenter for kamp, vil det være 

nærliggende, at benytte de faciliteter de har, således at der både kan tilbydes kamp og tekniktræning 

i udviklingscentret.  

Fordelen ved at få et elite/udviklingscenter for teknik i Rødovre er bl.a., at klubbernes medlemmer 

og især de unge, vil kunne benytte udstyret i den daglige træning, og at de ikke skal sendes over til 

en anden kommune/forening for at få den ekstra træningsmulighed/fordel.  

Der er pt. minimum 30 udøvere, der vil kunne gøre brug af udviklingscentret og 20 - 25 kommende 

udøvere. Forhåbentlig kommer der flere, når udviklingscentret er en realitet.  

Engangsbeløbet skal bruges som en garanti over for DTaF, om at kommunen/Team Rødovre bakker 

op om projektet samt til organisationsforberedelse, diverse udstyr til UC, og uddannelse af egne 

instruktører.  

Underskudsgarantien er betinget af, at foreningen skaffer de resterende midler, der skal til for at 

udviklingscentret kan etableres i en to-årig periode. 

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

Økonomiske konsekvenser 
50.000 kr. fra "Reklameordningens 15%´s pulje". 

Hvor meget der resterer i puljen oplyses på mødet. 

Tidsplan 
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2016. 

Bilag 
1. Ansøgning om et engangsbeløb - Tekniktræningscenter - Taekwondo 
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15 Evaluering af temaaften "Hvordan styrker vi sundhed og 
trivsel i foreningslivet" 
J.nr. 15/015863    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 
Evaluering af temaaften "Hvordan styrker vi sundhed og trivsel i foreningslivet" 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at evalueringen tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen har udsendt en invitation til en temaaften for kommunens foreninger. 

Temaaften blev afholdt den 13. april 2016, og der var tilmeldt 31 deltagere. 

Der er igangsat en konkurrence med det formål at motivere foreningerne til at arbejde målrettet 

med sundhed og trivsel. 

Lov- og plangrundlag 
Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
April - december 2016. 
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16 Diverse 
(Åbent punkt)     

Beslutning 
Taget til efterretning. 
Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 19.00

Jan Quaade Svend Erik 

Pedersen 

Kim Hammer 

Jørgen Dam Dan Larsen Jan Howy 

Rasmussen 

Poul L. Andreassen 

Torben Z. Marstrup Evan Rungsted Ole Mathiasen 

Torben B. Andersen Preben Riel Bent Jensen 
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