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Åben dagsorden

1. Meddelelser
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Oversigt fremlægges til orientering.

1. Foreningsportalen - tidsplan

2. Årshjul - Kultur- og Fritid 2019

3. Årshjul - Foreninger 2019

Indstilling
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning
Taget til efterretning.

Bilag
1. Årshjul 2019 kultur- og fritid

2. Årshjul foreninger 2019 - ny pr. 14.01.2019
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2. Stikprøvekontrol for 2018
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Udvælgelse af 2 foreninger til stikprøvekontrol for 2018 - tilskud fra Folkeoplysningsloven.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der udvælges 2 foreninger

2. at udvælgelsen foregår ved lodtrækning samt

3. at en af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer fungere som bisidder.

Beslutning
Indstillingen godkendes.

Jan Quaade blev valgt som bisidder.

Sagsfremstilling
Kultur-og Fritidsudvalget har vedtaget at udtage 1-2 foreninger til stikprøvekontrol pr. kalenderår.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der udvælges 2 foreninger og at dette foregår ved lodtrækning

på mødet.

Børne- og Kulturforvaltningen vil indkalde de 2 foreninger til møde i Forvaltningen og i den forbindelse

skal der, blandt Folkeoplysningsudvalgets medlemmer, udvælges en bisidder.

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

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Februar - april 2019.
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3. Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud ifm. deltagelse i
Pokalfinalen 2019
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Rødove Floorball Club ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelsen i Pokalfinalen 2019 i Floorball,

som finder sted i Brønderslev.

Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 10.670 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendes.

Sagsfremstilling
Rødovre Floorball Club ansøger den 10. januar 2019 om et tilskud på 16.200 kr. fra "Reklameordningens

15%´s pulje" i forbindelse med klubbens deltagelse i Pokalfinalerne i Floorball 2019 i Brønderslev.

Pokalfinalerne har fundet sted i dagene 12. - 13. januar 2019. 

Der ansøges om tilskud til 20 deltagere 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 10.670 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
10.670 kr.

Tidsplan
Januar 2019.

Bilag
1. RFC -Pokalfinale 2019.
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4. Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud til 4 medlemmers
deltagelse på U19 Landsholdets deltagelse i Polich Open
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
"Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud til 4 medlemmers

deltagelse på U19 Landsholdets tur til Polich Open, som finder sted den 30. januar - 3. februar 2019 i

Rakoniewice, Polen.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 5.360 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendes.

Sagsfremstilling
"Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre Floorball Club ansøger om et tilskud på 12.000 kr. til 4

medlemmers deltagelse på U19 Landsholdets tur til Polich Open, som finder sted den 30. januar - 3.

februar 2019 i Rakoniewice, Polen.

Der ansøges om tilskud til 4 deltagere og der er tale om 4 overnatninger.

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

tilskud på 5.360 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
5.360 kr.

Tidsplan
Januar - februar 2019.

Bilag
1. RFC - Landsholdet - Polich Open 2019
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5. Islev Taekwondo Klub ansøger om tilskud ifm. klubbens
deltagelse i de Nordiske mesterskaber i Poomsae 2019
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
"Reklameordningens 15%´s pulje" - Islev Taekwondo Klub ansøger om tilskud i forbindelse med

klubbens deltagelse i de Nordiske mesterskaber i Poomsae 2019, som finder sted i Keflavik, Island i

dagene 18. - 21. januar 2019.

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 15.470 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendes.

Sagsfremstilling
"Reklameordningens 15%´s pulje" - Islev Taekwondo Klub ansøger om et tilskud på 37.650 kr. i

forbindelse med klubbens deltagelse i de Nordiske mesterskaber i Poomsae 2019, som finder sted i

Keflavik, Island i dagene 18. - 21. januar 2019.

Der ansøges om tilskud til 12 deltagere og 2 ledere og der er tale om 3 overnatninger.

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

tilskud på 15.470 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
15.470 kr.

Tidsplan
Januar 2019.

Bilag
1. Islev Taekwondo - NM 2019 i Pomsae
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6. Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub- Kunstskøjteafdelingen
ansøger om tilskud ifm deltagelse i international stæve for
solodansere
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
"Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, kunstskøjteafdelingen ansøger

om tilskud i forbindelse med klubbens deltagelse i et international konkurrence for soledansere, som

finder sted i Lee Valley, London i dagene 24. - 27. februar 2019.

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen ekstraordinært imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 7.735 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendes.

Sagsfremstilling
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, kunstskøjteafdelingen ansøger om tilskud på 12.380 kr. i forbindelse

med klubbens deltagelse i en stor international konkurrence for soledansere, som finder sted i Lee

Valley, London i dagene 24. - 27. februar 2019.

Der ansøges om tilskud til 6 deltagere og 1 leder og der er tale om 3 overnatninger.

Efter reglerne gives der kun tilskud til et internationalt stævne, hvis man i kraft af sin præstation er

udvalgt til at deltage. I denne ansøgning er der tale om et internationalt stævne, hvor alle kan søge om

deltagelse. Det er dog muligt at give tilskud fra det sidste afsnit i regelsættet for "Reklameordningens

15%´s pulje" - Øvrige arrangementer af idrætslige karakter, som ikke omfattes af ovenstående, kan

støttes, såfremt Folkeoplysningsudvalget finder dem værdige dertil.

Børne- og Kulturforvaltningen har indstillet til, at der gives tilskud, da der ikke er så mange muligheder

for at deltage i konkurrencer her i landet. 

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

tilskud på 7.735 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
7.735 kr.

Tidsplan
Februar 2019.

Bilag
1. RSIK - Kunsten - England
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7. Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, kunstskøjteafdelingen
ansøger om tilskud ifm. deltagelse i internationalt
skøjtestævne
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
"Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, kunstskøjteafdelingen, ansøger

om tilskud i forbindelse med klubbens deltagelse i et internationalt skøjtestævne, som finder sted i

Malmø, Sverige i dagene 8. - 9. marts 2019.

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen ekstraordinært imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 1.270 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendes.

Sagsfremstilling
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, kunstskøjteafdelingen, ansøger om tilskud på 2.123 kr. i forbindelse

med klubbens deltagelse i et internationalt skøjtestævne, som finder sted i Malmø, Sverige i dagene 8. -

9. marts 2019.

Der ansøges om tilskud til 1 deltagere og 1 leder og der er tale om 1 overnatning.

Efter reglerne gives der kun tilskud til et internationalt stævne, hvis man i kraft af sin præstation er

udvalgt til at deltage. I denne ansøgning er der tale om et internationalt stævne, hvor alle kan søge om

deltagelse. Det er dog muligt at give tilskud fra det sidste afsnit i regelsættet for "Reklameordningens

15%´s pulje" - Øvrige arangementer af idrætslige karakter, som ikke omfattes af ovenstående, kan

støttes, såfremt Folkeoplysningsudvalget finder dem værdige dertil.

Børne- og Kulturforvaltningen har indstillet, at der gives tilskud, da der ikke er så mange muligheder for

at deltage i konkurrencer her i landet.

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

tilskud på 1.270 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
1.270 kr.

Tidsplan
Marts 2019.

Bilag
1. RSIK - Kunsten - Sverige
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8. Diverse
Beslutningskompetence: FOU

Beslutning
Taget til efterretning.
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