
Folkeoplysningsudvalget
Referat

Den 21. august 2018

Kl. 17:00 - Dagsorden

I Rødovrehallen, møde 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Indholdsfortegnelse

Åben dagsorden

28 Meddelelser 1

29 Budgetforslag 2019 - Folkeoplysningsområdet 2

30 VM i Powerchair Hockey 3

31 Rødovredagen 2018 - Nedsættelse af arbejdsgruppe 4

32 Islevbadets Motionister - Klage over fordeling af banetider i Islevbadet for sæson 2018-19 5

33 AOF ansøger om ekstraordinært tilskud til undervisning i efteråret 2018 7

34 Diverse 9

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Mødedeltagere

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Formand Jan Quaade (M)

Medlemmer
Lene Due (A)
Brian Møller (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Mette Brix Johansen (M) - AOF
Dan Larsen (M) - AOF
Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub 
Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub Birgitte 
Nielsen (M) - Rødovre Statsskoles Volleyball Klub Evan 
Rungsted (M) - FDF Grøndalslund
Thomas Lilliebjerg (M) - Rødovre Lokalhistoriske forening 
Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer Tunkay 
Balaban (T) - Integrationsrådet
Preben Riel (T) - Seniorrådet
Bent Jensen (T) - Frivilligcentret

http://www.tcpdf.org


Åben dagsorden

28. Meddelelser
Beslutningskompetence: 

Sagens kerne
Oversigt fremlægges til orientering

1. Status fra arbejdsmødet vedrørende folkeoplysningspolitikken.

2. Rødovre Håndboldklub - underskudsgaranti DM i Beach Håndbold.

3. Byens Aftenskole.

4. Nyt medlem i FOU.

5. Suppleant for Jan Quaade i Integrationsrådet.

Indstilling
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning
Suppleant for Jan Quaade i integrationsrådet blev Dan Larsen.

Taget til efterretning.
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29. Budgetforslag 2019 - Folkeoplysningsområdet
Beslutningskompetence: 

Sagens kerne
Orientering om budgetforslag 2019, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
I henhold til tidsplan for budgetprocessen er budgetforslaget lagt ud på kommunens hjemmeside til alle

interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces,

samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises

en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, taksoversigt og en række øvrige overblikstabeller

over budgettet.

Til brug for Folkoeoplysningsudvalget er vedlagt en kopi af budgetforslaget på hele kultur-og

fritidsområdet.

Budgettet for folkeoplysning 2019 ff er på 8.462.960 kr.

Lov- og plangrundlag
Styrelseslovens § 37-40 og lov om støtte til folkeoplysning.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Budgetforslag 2019 - Kultur-og Fritidsområdet.

Bilag
1. Budgetforslag 2019 - Kultur-og Fritidsområdet
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30. VM i Powerchair Hockey
Beslutningskompetence: 

Sagens kerne
Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient ansøger "Reklameordninens 15%´s pulje" om et tilskud på

52.050 kr. i forbindelse med deltagelse i VM i Powerchair Hockey.

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på 15.090 kr.

Beslutning
Ansøgningen er imødekommet.

Sagsfremstilling
Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient ansøger om et tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på

52.050 kr. i forbindelse med deltagelse i VM i Powerchair Hockey i Italien, Lignano i dagene 22.

september 2018 - 1. oktober 2018.

Klubben har udgifter til transport på 19.200 kr. og til forplejning og overnatning på 54.750 kr.

Deltagerne betaler selv en egenbetaling på 21.900 kr.

Der deltager 4 udøvere og 2 ledere og der er i alt 9 overnatninger.

Efter reglerne for tildeling af tilskud efter "Reklameordningens 15%´s pulje" udløses der et tilskud på

15.090 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
15.090 kr.

Tidsplan
September/oktober 2018.

Bilag
1. Orient - VM i Powerchair Hockey, Italien
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31. Rødovredagen 2018 - Nedsættelse af arbejdsgruppe
Beslutningskompetence: 

Sagens kerne
Nedsættelse af arbejdsgruppe til planlægning og gennemførselse af en oplysningskampagne om

folkeoplysningen i Rødovre. 

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at der nedsættes en arbejdsgruppe.

Beslutning
Følgende blev valgt til arbejdsgruppen:

Mette Brix Johansen

Birgitte Nielsen

Evan Rungsted

Sagsfremstilling
Rødovredagen afholdes lørdag den 8. september 2018 kl. 13.00 - 18.30.

Rødovredagen er en festdag for alle, der bor i Rødovre. Området omkring Rådhuspladsen kommer til at

summe af liv.

Rødovredagen giver Folkeoplysningsudvalget mulighed for at formidle og synliggøre folkeoplysningen i

Rødovre.

Til brug for planlægning og gennemførselse af dagen er der brug for, at der bliver nedsat en

arbejdsgruppe, gerne med repræsentanter fra de forskellige områder.

Lov- og plangrundlag
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
August-september 2018.
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32. Islevbadets Motionister - Klage over fordeling af banetider i
Islevbadet for sæson 2018-19
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Islevbadets Motionister klager over fordeling af banetider i Islevbadet for sæson 2018-19 samt

kommunens procedure for fordeling.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at klage fra Islevbadets Motionister fremlægges til drøftelse.

Beslutning
Klage fra Islevbadets motionister ikke imødekommet.

Forvaltningen vil undersøge om proceduren for fordeling af haltimer kan gøre anderledes fremover.

Sagsfremstilling
Ved brev af 29. juli 2018 har Islevbadets Motionister fremsendt en klage over fordelingen af banetider i

Islevbadet for den kommende sæson 2018-19 samt kommunens anvendte procedure for fordeling.

Det fremgår af klagen, at Islevbadets Motionister er uforstående overfor at banetiden om lørdagen i

tidsrummet kl. 10.00 - 11.30 er fjernet og overført til en anden klub. Den reducerede tid påfører

foreningen store udfordringer, som gør det nødvendigt at overveje, om det har mening at fortsætte

foreningen.

Det fremgår endvidere af ansøgningen at foreningen har ca. 70 medlemmer, hvoraf en stor del bruger

svømmemulighederne lørdag og søndag formiddag. Reduktionen af af banetid vil betyde, at

medlemmerne presses ind på kortere tid i bassinet, og det bliver dermed vanskeligere at drive en

svømmeklub.

Det kan oplyses, at banetiden om lørdagen i tidsrummet kl. 10.00 - 11.30 er tildelt Rødovre Flygtninge-

og Indvandrervenner, som ønsker at tilbyde kvindesvømming for alle kvinder uanset etnicitet. 

Rødovre Flygtninge- og Indvandrervenner har i perioden 2007 - 2011 tidligere haft denne aktivitet med

succes i Islevbadet.

I henhold til retningslinjer for Brugerbestyrelsen ved Islevbadet forestår brugerbestyrelsen den årlige

fordeling af faciliteterne på det enkelte anlæg og tilhørende omklædningsfaciliteter for både sommer- og

vintersæson, svarende til den vedtagne vagtplan. 

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

fordelingsprincipperne og fordeling af faciliteterne.

Det kan oplyses, at brugerbestyrelsen på sit møde den 4. april 2018 har foretaget sæsonfordelingen på

baggrund af modtagne ansøgninger.

I forhold til tidligere års ansøgninger har det særlige i år været, at en ny forening (Rødovre Flygtninge-

og Indvandrervenner) har ansøgt om tider til kvindesvømming om lørdagen.

Det kan oplyses, at kvindesvømningen kræver særlige forhold der gør, at der ikke kan være andre

aktiviteter i svømmehallen. Brugerbestyrelsen har derfor tildelt foreningen halvanden time om lørdagen

fra kl. 10.00 - 11.30, som vil være den sidste aktivitet i svømmehallen den pågældende dag-
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For så vidt angår Islevbadets Motionisters klage over kommunens anvendte procedure for fordeling af

faciliteter er det Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at det giver god mening, at brugerne af

Islevbadet selv forestår den årlige fordeling af faciliteterne. 

Børne- og Kulturforvaltningen vil dog benytte lejligheden til at undersøge, om kommunens praksis for

behandling af den årlige fordeling af faciliteter kan gøres bedre.

Lov- og plangrundlag
Retningslinjer for Brugerbestyrelsen ved Islevbadet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Bilag
1. Klage over fordeling af banetider i Islevbadet for sæson 2018-2019

2. Islev Badet referat - ansøgninger m.m.
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33. AOF ansøger om ekstraordinært tilskud til undervisning i
efteråret 2018
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
AOF ansøger om et ekstraordinært tilskud til undervisning i efteråret 2018. Baggrunden for ansøgningen

er at Byens Aftenskole er begæret konkurs, og mange kursister står uden tilbud om undervisning og vil

mangle et samlingssted for folkeoplysningen i Rødovre.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes.

Beslutning
Mette Brix Johansen og Dan Larsen forlod mødet under behandling af dette punkt.

Brev af 20. august 2018 fra "Min Aftenskole" blev omdelt inden behandlingen af sagen.

Ansøgningen imødekommet.

Sagsfremstilling
I juni måned 2018 modtog Børne- og Kulturforvaltningen besked om, at Byens Aftenskolen er begæret

konkurs.

Det blev endvidere oplyst, at aftenskolen ikke vil kunne gennemføre afviklingen af de planlagte tilbud om

folkeoplysende undervisning mm. i efteråret 2018.

Som følge af den forventede konkurs har AOF ved ansøgning af 9. august 2018 ansøgt om

ekstraordinært tilskud til undervisning i efteråret 2018 og tilskud til særlige grupper på ialt 361.025 kr.

Det fremgår af ansøgningen, at AOF har modtaget mange henvendelser fra både undervisere og

kursister fra Byens Aftenskole, som har ønske om at fortsætte i AOF. Dette harmonerer godt med

AOF´s ønske om, at sikre tilbud til så mange som muligt med bl.a. baggrund i Byens Aftensskoles

katalog.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at det ligger AOF meget på sinde at kunne tilbyde bl.a. udsatte

grupper, borgere med KOL og gravide/barslende mødre kursus, som de tidligere er tilbudt i Byens

Aftenskole.

Lov- og plangrundlag
Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
AOF ansøger om et samlet ekstraordinært tilskud på i alt 361.025 kr.

Tilskuddet fordeler sig med:

En samlet tilskudsberettiget lønsumet på 245.000 kr. samt

Et samlet tilskud til særlige gruppe på 116.025 kr.
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Det kan oplyses, at der som følge at den forventede konkurs af Byens Aftenskolen vil være et restbeløb

på Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på ca. 464.000 kr.

Bilag
1. AOF - Ansøgning om ekstraordinært tilskud
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34. Diverse
Beslutningskompetence: 

Beslutning
Taget til efterretning.
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