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1 Meddelelser 
(Åbent punkt) 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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2 "Reklameordningens 15%´s pulje - Rødovre Floorball Club 
ansøger om et tilskud i forbindelse med 5 af klubbens 
medlemmers deltagelse i VM-Kval i Holland, i dagene 21.01- 

01.02.2014 
J.nr. 14/001401    (Åbent punkt) 

Sagens kerne 
Rødovre Floorball Club ansøger "Reklameordningens 15%'s pulje" om et tilskud på kr. 12.250,- kr. i 

forbindelse med 5 af klubbens herrespilleres udtagelse til A-landsholdet, som skal spille VM-kval i 

Holland 25.01 - 01.02.2014. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil kr.10.225,- 

Beslutning 
Ansøgningen godkendt. 

Sagsfremstilling 
Rødovre Floorball Club ansøger om et tilskud på kr. 12.500,- i forbindelse med 5 af klubbens 

herrespilleres udtagelse til A-landsholdet, som skal spille VM-kval i Holland 25.01 - 01.02.2014. 

Det indstilles, at der gives en underskudsgaranti på indtil kr. 10.225,- kr., hvilket beløb fremkommer 

således:  

Fortæring  5 deltagere x 85 kr. x 7 døgn 

Transport 5 deltagere x 400 kr. 

Overnatning     5 deltagere x 150 kr. x 7 overnatninger 

    2.975,00    

2.000,00.     
5.250,00

Underskudsgaranti i alt 10.225,000

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

Økonomiske konsekvenser 
10.225,00 kr. 

Tidsplan 
Januar/februar 2014. 

Bilag 
1. Ansøgning fra Rødovre Floorball Club - Reklameordningen 
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3 Forslag til nye retningslinjer for brugerbestyrelserne på 
kommunens idrætsanlæg 
J.nr. 13/020709    (Åbent punkt) 

Sagens kerne 
Lørdag den 13. april 2013 afviklede Børne- og Kulturforvaltningen en temadag for de respektive 

brugerbestyrelser på kommunens idrætsanlæg. 

Formålet med temadagen var at drøfte, hvordan arbejdet i brugerbestyrelserne kan effektiviseres, 

herunder at vurdere og drøfte de nugældende retningslinjer samt drøfte mulige alternative 

bestyrelsesmodeller. 

Efterfølgende er der udarbejdet forslag til nye retningslinjer, som har været sendt til høring i de 

respektive brugerbestyrelser på kommunens idrætsanlæg. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at forslag til nye retningslinjer for brugerbestyrelserne på kommunens idrætsanlæg godkendes. 

Beslutning 
Anbefales. 

(Til Kultur- og Fritidsudvalget). 

Sagsfremstilling 

På Kommunalbestyrelsesmøde den 26. november 2013 blev det besluttet at sende forslag til nye 

retningslinjer for brugerbestyrelserne på kommunens idrætsanlæg til høring i de respektive 

brugerbestyrelser. 

Det kan indledningsvis oplyses, at baggrunden for udarbejdelsen af de nye retningslinjer skyldes 

nogle gode drøftelser på en afholdt temadagen lørdag den 13. april 2013, hvor repræsentanter fra de 

6 brugerbestyrelser på kommunens idrætsanlæg deltog. 

Der blev på temadagen blandt andet givet udtryk for ønske og behov for: 

 Klarhed over brugerbestyrelsernes kompetence

 Forståelige økonomiske rammer og bedre økonomioversigter

 Konkrete operationelle retningslinjer

 Inddragelse ved større bygningsmæssige tiltag

 Indflydelse på budgetlægning før budgetvedtagelse

 Udarbejdelse af forretningsorden

 Delegation af kompetencer fra Folkeoplysningsudvalget til brugerbestyrelserne

Endvidere blev der givet udtryk for en overvejende tilfredshed med bestyrelsesmodellen og de 6 

bestyrelser. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at bestyrelsesmodellen forbliver uændret. 

Med udgangspunkt i drøftelserne fra temadagen har Børne- og Kulturforvaltningen haft fokus på at 

tydeliggøre formålet med brugerbestyrelsernes arbejde samt forsøgt at præcisere bestyrelsernes 

kompetence. 

Børne- og Kulturforvaltningen har nu modtaget samtlige høringssvar fra de respektive 

brugerbestyrelser. Det er forvaltningens opfattelse, at forslaget grundlæggende er blevet godt 
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modtaget. 

Det skal dog bemærkes, at Brugerbestyrelsen ved Rødovre Tennisanlæg ikke er enig i forslaget om 

at udvide brugerbestyrelsen med en repræsentant fra Aktiv Fritid. Brugerbestyrelsens høringssvar er 

vedlagt som bilag til sagen. 

Det skal endvidere bemærkes, at Brugerbestyrelsen ved Rødovrehallen har en 

række ændringsforslag. Høringssvaret er vedlagt som bilag til sagen. 

På baggrund af den afholdte temadag samt de modtagne høringssvar har Børne- og 

Kulturforvaltningen foretaget følgende ændringer i forhold til de nu gældende retningslinjer: 

 Formålet (§ 1): Er tydeliggjort ved at det præciseres, at brugernes indflydelse på drift af

idrætsanlægget skal ske ved, at brugerbestyrelsen skal virke for, at idrætsanlægget opfylder

brugernes ønsker og behov under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens beslutninger ved

at tage aktivt del i idrætsanlæggets virksomhed med ideer, forslag og kritik.

 Kommunalbestyrelsen (§ 2): Det præciseres, at Kommunalbestyrelsen har det overordnede

ansvar for kommunens idrætsanlæg og fastlægger mål og rammer for dets virksomhed inden

for gældende lovgivning.

 Forretningsorden (§ 5): Det fremgår blandt andet, at Brugerbestyrelsen selv skal fastlægge

sin forretningsorden.

 Kommunalbestyrelsens vedtagne serviceniveau (§ 6). Det præciseres, at sekretariatet skal

udarbejde en beskrivelse af kommunalbestyrelsens vedtagne serviceniveau for området, som

bl.a. skal indeholde:

a) Bygningsvedligeholdelse planlagt af Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen, inden for

rammerne af den centrale pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger. 

b) Plejeplaner for udearealerne på de enkelte idrætsanlæg, Teknisk Forvaltning, Park og

Natur. 

 Beføjelser (§ 7): Brugerbestyrelsens beføjelser er samlet i paragraffen og det tydeliggøres, at

bestyrelsen skal

a) disponere og prioritere anvendelsen af den økonomiske ramme for inventar,

istandsættelsespuljen under plejeplanen for udearealerne samt den afsatte pulje til ekstra 

rengøring på anlægget,  

b) føre tilsyn med anlæggets virksomhed,

c) rådgive og vejlede i idrætslige spørgsmål,

d) høres om det årlige budgeforslag,

e) være repræsenteret ved større bygningsmæssige tiltag/ændringer.

 Fordeling af trænings- turnerings- og stævnetimer (§ 8): Det præciseres, at

Folkeoplysningsudvalgets afgørelse er gældende, såfremt der opstår tvivl om fortolkning af

fordelingsprincipperne og fordeling af faciliteterne.

I de gældende retningslinjer § 9 fremgår det bl.a., at ”en af Brugerbestyrelsen truffen afgørelse kan af 

den respektive forening/klub ankes til Folkeoplysningsudvalget”. Denne ankemulighed er ikke 

indarbejdet i de nye retningslinjer. 

For så vidt angår sammensætning af Brugerbestyrelsen (§ 3), stilles der forslag om: 

 At antallet af medlemmer i Rødovrehallens brugerbestyrelse udvides med

1 repræsentant fra Aktiv Fritid

 At antallet af medlemmer i brugerbestyrelsen ved Rødovre Tennisanlæg udvides med

1 repræsentant fra Aktiv Fritid

 At antallet af medlemmer i brugerbestyrelsen ved Islevbadet udvides med

1 repræsentant fra øvrige klubber

 At Rødovre Skøjte Arena udvides med

1 tilforordnet uden stemmeret fra 2610 Rødovre Mighty Bulls

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at forslag til nye retningslinjer for de respektive 
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Brugerbestyrelser godkendes. 

Lov- og plangrundlag 
Lov om Kommunernes styrelse og gældende retningslinjer for brugerbestyrelserne vedtaget af 

Kommunalbestyrelsen i mødet den 29. august 2006. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Ingen. 

Bilag 
1. Notat fra temadag lørdag den 13 

2. Retningslinier for Brugerbestyrelsen ved Espelundens Idrætsanlæg og Rødovre Stadion

3. Retningslinier for Brugerbestyrelsen ved Islevbadet 

4. Retningslinier for Brugerbestyrelsen ved Rødovre Skøjte Arena

5. Retningslinier for Brugerbestyrelsen ved Rødovre Stadionhal

6. Retningslinier for Brugerbestyrelsen ved Rødovrehallen

7. Retningslinier for Brugerbestyrelsen ved Rødovre Kommunes Tennisanlæg

8. Forslag til nye retningslinjer for Brugerbestyrelsen ved Rødovrehallen

9. Forslag til nye retningslinjer for Brugerbestyrelsen ved Rødovre Stadionhal

10. Forslag til nye retningslinjer for Brugerbestyrelsen ved Rødovre Tennisanlæg

11. Forslag til nye retningslinjer for Brugerbestyrelsen ved Rødovre Skøjte Arena

12. Forslag til nye retningslinjer for Brugerbestyrelsen ved Espelundens Idrætsanlæg og Rødovre

Stadion

13. Forslag til nye retningslinjer for Brugerbestyrelsen ved Islevbadet 

14. Høringssvar fra 6 brugerbestyrelser på kommunens idrætsanlæg

15. Høringssvar fra brugerbestyrelsen ved Rødovrehallen

16. Høringssvar fra brugerbestyrelsen ved Rødovre Tennisanlæg
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4 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 28. november 2013 blevet godkendt: 

Foreningen "Tråden" 

Godkendt som låneberettiget forening 

Formål: At være samlingspunkt i Rødovre for håndarbejde til gensidig, kreativ inspiration. 

Antal medlemmer:30 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
November 2013 og fremover. 
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5 Diverse 
(Åbent punkt) 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 17.55 

Jan Quaade Per Biener Ahmed Dhaqane 

Kim Hammer Jan Howy Rasmussen Dan Larsen Poul L. Andreassen 

Birgitte Nielsen Evan Rungsted 

Ahmed Musse Ruth Mørch Bent Jensen 
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