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36 Meddelelser 
   (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Brugerundersøgelse på idrætsområdet. 

Indstilling 
Meddelelsespunktet forelægges til orientering. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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37 Forslag til polititsk mødeplan 2017 - Folkeoplysningsudvalget 
J.nr. 16/020521    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 
Forslag til mødeplan 2017. 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at forslag til mødeplan for 2017 godkendes. 

Beslutning 
Indstilles godkendt. 

Sagsfremstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til mødedato og tidspunkt for 2017. 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
2017. 

Bilag 
1. Forslag til politisk mødeplan 2017 - Folkeoplysningsudvalget 

Side 37

1769492-2422993-4.pdf
1769492-2422993-4.pdf


38 Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger om 
ekstraordinært tilskud for 2016 
J.nr. 16/005088    (Åbent punkt)     

Sagens kerne 
Hwarang Rødovre Taekwondo Klub har ansøgt om ekstraordinært lokaletilskud for 2016. De 

mener, at de fejlagtigt er blevet beskåret med 78.000 kr. i lokaletilskud. 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at Hwarang Rødovre Taekwondo Klub bevilliges et ekstraordinært tilskud på 58.724 kr. 

Beslutning 
Indstilles godkendt. 

For stemte 10 medlemmer. Imod stemte Kim Hammer (O). Kim Hammer (O) ønskede, at få 

følgende ført til protokols: 

"De rigtige tal forelægger ikke i sagen som bilag - som forespurgt i sag nr. 7 i marts måned" 

Sagsfremstilling 
Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøgte i mail af 19. februar 2016 om ekstraordinært tilskud 

for 2016, idet de mener, at de fejlagtigt er blevet beskåret med 78.000 kr. i lokaletilskud. Ansøgning 

blev behandlet på mødet i Folkeoplysningsudvalget den 15. marts 2016, sag nr. 7 hvor 

udvalget besluttede følgende løsningsmodel: 

”Hwarang Rødovre Taekwondo Klub tilbydes et muligt ekstraordinært tilskud sidst på 

regnskabsåret 2016, hvis der er ikke forbrugte budgetmidler, som kan anvendes.” 

Det viser sig allerede nu, at der er et restbeløb i puljen til lokaletilskud, som bevirker, at Hwarang 

Rødovre Taekwondo Klub kan kompenseres for det beløb de er reduceret med i lokaletilskud for 

2016. 

De ikke forbrugte midler stammer fra det lokaletilskud, som Hwarang Rødovre Taekwondo 

Klub har fået bevilget for 2016, men ikke har kunne afregne. Årsagen er, at de ikke har betalt 

husleje i maj måned 2016, på grund af modregning af mindre-udgifter til vand, varme og 

fællesudgifter gennem det sidste år. 

En fornyet gennemgang af sagen viser, at de kun er berettiget til et yderligere tilskud på 58.724 kr. 

Lov- og plangrundlag 
Rødovreordningen 2016. 

Økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvenser er, at der tages 58.724 kr. fra lokaletilskudskontoen. 

Tidsplan 
November 2016. 
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39 "Reklameordningens 15%´s pulje", Rødovre Floorball Club 
ansøger om tilskud i forbindelse med landsholdsweekend. 

   J.nr. 16/023065    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Rødovre Floorball Club ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud i forbindelse med 

en landsholdssamling. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse. 

Beslutning 
Imødekommet med en underskudsgaranti på indtil 3.480 kr. 

Sagsfremstilling 
Rødovre Floorball Club ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 9.600 kr. i 

forbindelse med 4 spilleres deltagelse i landsholdsweekend den 4. - 6. november 2016 i Bremen, 

Tyskland. 

 

Tilskud efter "Reklameordningens 15%´s puljes" regelsæt:  

 Antal spillere: 4   

    

Forplejning 680 kr. 

Transport  1600 kr. 

Overnatning 1200 kr. 

Underskudsgaranti  3.480 kr. 

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

Økonomiske konsekvenser 
Underskudsgaranti: 3.480 kr.  

Der resterer 165.500 kr. i puljen. 

Tidsplan 
2016. 

Bilag 
1.  RFC - Landsholdsweekend 4. - 6. november 2016 
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40 Fordeling af rammen til folkeoplysning for 2017 
   J.nr. 16/022297    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Fordeling af rammen for til folkeoplysning for 2017. 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,  

at forslag til fordelingen af rammen til folkeoplysning for 2017 godkendes. 

Beslutning 
Indstilles godkendt. 

 

Gurpaul Singh Rehal (T) - Integrationsrådet mødte kl. 17.57. 

Sagsfremstilling 
Retningslinjer for fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning og tilskud til det frie 

folkeoplysende foreningsarbejde blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2011.   

Den samlede ramme for 2017 er på 8.037.414 kr.  

Børne- og Kulturforvaltningen har ved fordelingen vægtet de enkelte områder således, at den er 

afstemt i forhold til den godkendte fordeling for 2016.   

Børne- og Kulturforvaltningen har, med baggrund i de modtagne ansøgninger til folkeoplysning for 2017, 

gennemgået de enkelte ansøgninger fra de lokale foreninger og sammenholdt disse med de godkendte 

retningslinjer.  

På budgettet for 2017 er der samlet 8.037.414 kr. til rådighed.  

Samlede ramme for 2017 8.037.414 kr. 

Nærmere angivne formål - § 6, stk. 2 - note 1   313.550 kr. 

Lokaletilskud - jf. § 23, folkeoplysende voksenundervisning - note 2 602.220 kr. 

Lokaletilskud foreninger - jf. §25, folkeoplysende foreningsarbejde -note 3  1.384.646 kr. 

Initiativpuljen - § 6, stk. 3 - note 4 50.000 kr. 

Folkeoplysende voksenundervisning - note 5 2.042.937 kr. 

Tilskud til særlige grupper - note 6 828.014 kr. 

Mellemkommunale betalinger 

- betalinger til andre kommuner 400.000 

- betalinger fra andre kommuner 100.000 300.000 kr. 

Folkeoplysende foreningsarbejde - "Rødovreordningen" - note 7 2.161.903 kr. 

Venskabsbyordningen - note 8 15.000 kr. 

Pulje til ekstraordinært tilskud -  note 9 84.344 kr. 

Rødovre Concert Band - note 10 174.800 kr. 

Udstyr - note 11 A 20.000 kr. 

Akutpulje  - note 11 B 40.000 kr. 

Fælleskommunal handicapidrætspulje - note 12 20.000 kr. 

Rest     0 kr. 
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Note 1 – Nærmere angivne formål - § 6, stk. 2.: 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. oktober 2016 blev der til nærmere angivne formål jf. 

folkeoplysningslovens § 6, stk. 2, godkendt ansøgninger svarende til 313.550 kr.   

Note 2 – Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. § 23: 

Alle ansøgte beløb er reduceret med 8 %.  

Tilskuddet dækker udgifter til leje af diverse lokaler, som aftenskolerne ikke kan få stillet til rådighed i 

Rødovre Kommune. Da vi ikke har mulighed for at stille lokalerne til rådighed, er vi jf. § 23 forpligtet til 

at yde tilskud med 75 % i forhold til den takst, som er fastlagt af undervisningsministeriet. Undtaget 

herfra er RKA´s og AOF´s leje af Vestbad, hvor vi jf. samarbejdsaftale med Brøndby Kommune dækker 

med 100 %. Tilsvarende forpligtigelse er der på edb-lokaler, som RKA og AOF har lejet til formålet.  

Med virkning fra 1. januar 2009 blev det godkendt, at tilskud til Arbejdernes Oplysnings Forbund og 

Rødovre Kulturelle Aftenskole fordeles med 50 % til hver. Dog kan tilskuddet maksimalt udgøre et 

beløb, svarende til den indgåede lejekontrakt inkl. rengøring, lys, varme og vand m.v.  

I rammefordelingen for 2017 er der afsat 216.384 kr. som jf. ovenstående kan anvendes af de to 

aftenskoler til dækning af deres administrationslokaler. 

Til FOF Brøndby/Rødovre er der afsat 23.000 kr., som Rødovre Kommunes bidrag til medfinansiering af 

Brøndby Kommunes udgift til dækning af administrationslokaler på adressen Nygårds Plads 7.  

Se bilag 1 - Ansøgning om lokaletilskud 2017- Aftenskoler 

Note 3 – Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, jf. § 25: 

Tilskuddet dækker udgifter, som de respektive foreninger har i forbindelse med egne eller lejede 

lokaler/hytter mv. jf. de gældende retningslinjer, vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 13. september 

2011. Lokaletilskudssatsen er fastlagt til 80 % til folkeoplysende foreninger jf.§ 25 i 

Folkeoplysningsloven. Vi har dog pga. forhøjet medlemstal i foreningerne, kun kunne fastsætte 

dækningsprocenten for 2017 til 72%. Dette gælder dog ikke Den Selvejende Institution Foreningshuset, 

idet der her er tale om fuld dækning af et fast aftalt beløb og de er således kun nedsat med 8 %, til en 

dækningsprocent på 92%.   

Generelt har alle søgt langt større beløb til lejrture end normalt, da der afholdes en stor sommerlejr, 

hvor alle medlemmer har mulighed for at komme med. Det vil springe rammen, hvis vi går med til det. 

Vi har reguleret det bevilgede beløb i forhold til deres medlemsantal samt erfaring fra tidligere år.  

Følgende foreninger har ikke fået det ansøgte beløb: 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre: Søger om tilskud til vedligeholdelse, man da der ikke er 

medsendt en beskrivelse af, hvad der skal vedligeholdes, ydes der ikke tilskud. 

Hawerthi: Søger 20.000 kr. til en ny dør og maling. Da en ny dør ikke er vedligeholdelse, så ydes der 

kun tilskud til maling. 

De Grønne Islev: Søgt til udbedring af tag. Søgte også sidste år og der blev de bedt om 

projektbeskrivelse og prisoverslag, hvilket ikke er fremkommet(-25.000 kr.), rengøring sat ned til 2.200 

kr. Fejlagtigt søgt til grupperejser under lokaletilskud til hyttetur, de får derfor kun lokaletilskud. 

KFUM Islev: Søger 30.000 kr. til grupperejser, men da de ifølge de sidste par år ikke har brugt over 

10.000 kr., så er der kun afsat dette beløb. Såfremt det viser sig, at der er behov for mere, kan de 
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ansøge om ekstraordinært 

tilskud.     

KFUM Rødovre: Søger igen til det samme som forrige år, hvor de er bedt om selv at tage initiativ til 

istandsættelsen, men gør intet. De får til maling m.m. Reduceret med mindre beløb til hytteture. 

De Grønne Rødovre: Justeringer til forventet 

forbrug.     

DUI Leg og Virke, Rødovre: Igen søgt til ikke godkendt lokale, så derfor er beløbet reduceret til 

oprindelig godkendt lokaletilskud, men nu med udgift til varme og belysning.  

Specifikation er vedlagt som bilag mrk. A 

Note 4 – "Initiativ- og Udviklingspuljen" - en pulje til udviklingsarbejde: 

I lov af 07.06.2011 forpligtes kommunerne jf. § 6 stk. 3 til at afsætte midler til udviklingsarbejde. Børne- 

og Kulturforvaltningen har valgt at afsætte 50.000 kr.   

Note 5 – Folkeoplysende voksenundervisning: 

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning er fordelt efter de principper, som er indeholdt i de 

retningslinjer, som blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. august 2015.   

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udbetales i rater med 75 % pr. 1. januar 2017 og 25% 

pr. 1. juli 2017 jf. Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse af 13. november 2012.  

Dækningsprocenten er sat til 92%. 

Se bilag 2 - Udregningsmodel jf. retningslinjernes § 5 

Regionalskoleordningen 

I henhold til Folkeoplysningslovens § 5, stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke 

er hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed samt yde tilskud til 

nedsættelse af egenbetalingen til pensionister mv.  

Med virkning fra 1. januar 2006 har Københavns Kommune overtaget udbetalingen af tilskud til 

undervisning, hvilket har medført en betydelig forenkling for den enkelte aftenskole og 

primærkommune.  

Der afsættes ikke penge via rammen til undervisning men via ”Mellemkommunale betalinger”. 

Godkendte regionalskoler: 

 Invalideredes Oplysnings Forbund – IOF

 Specialundervisning for voksne i Storkøbenhavn – SUKA

Regionalskolerne vil fortsat kunne ansøge om tilskud til særlige grupper og få stillet gratis lokaler til 

rådighed jf. de vedtagne regler herfor.  

Tilrettelæggelsesformer: 
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Fordelingen af tilskud for henholdsvis 2016 og 2017 til de 4 tilrettelæggelsesformer er således:  

Tilrettelæggelsesform  % - fordeling 2016 % - fordeling 2017 

Undervisning og studiekredse   35,17 37,22 

Undervisning af handicappede   48,36 42,64 

Instrumentalundervisning     8,41   8,93 

Foredrag   8,06   10,21 

Note 6 – tilskud til særlige grupper: 

 Pensionister  

 Arbejdsledige  

 Personer over 60 år uden arbejde  

Personer på overgangsydelse kan deltage på maksimalt 2 hold, og modtage et tilskud på:  

 10,00 kr. pr. undervisningstime på almene hold, handicap hold og instrumentale hold  

 25,00 kr. pr. foredragstime  

 13,50 kr. pr. time til motions- og bevægelsesfag  

Det skal bemærkes, at der i de gældende regler er anført, at såfremt det samlede forbrug overstiger de 

meddelte bevillinger, vil den enkelte aftenskole få kompensation, idet merudgiften finansieres ved en 

reduktion i tilskudsrammen til undervisning i det efterfølgende finansår. Tilsvarende vil et mindre 

forbrug blive tilført tilskudsrammen, jf. i øvrigt retningslinjernes § 14.   

Er reduceret med 8%. 

Se bilag 3 - Tilskud til særlige grupper jf. retningslinjernes § 15 

Note 7 – Rødovreordningen – Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jf. § 

15: 

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået samtlige foreningers ansøgninger og vurderet hver 

enkelt ansøgning. Alle har stort set fået opfyldt deres ønsker.  

Følgende foreninger, som søgte tilskud for 2016, ønsker ikke eller har ikke søgt om tilskud for 2017: 

 Bowlingklubben Hook (ingen medlemmer under 25 år)  

Ny foreninger:   

 Idrætsforeningen Espelunden  

 DUI Leg og Virke, Islev  

 Rødovre Fægteklub   

Følgende foreninger er blevet ”ramt” af, at man ikke kan få større persontilskud, end medlemmerne 

under 25 år har indbetalt i kontingent (fremhævet med rød på udregningsmodellen):   

 Idrætsforeningen Espelunden  

 Red Devils Skaterhockey  

Da der pt. kører en korrespondance med DUI Leg og Virke - Rødovre, om hvordan opgørelsen af 

medlemmer og ledere skal opgøres, så er der sat midler af til det ansøgte beløb. Det forventes, at dette 

beløb bliver noget mindre efter vores beregninger.  

 

Udregningsmodel er vedlagt som bilag mrk. D.   
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Note 8 - Venskabsbyordningen: 

På Venskabsbyordningen er der afsat 15.000 kr. 

Note 9 - Pulje til ekstraordinære tilskud: 

Puljen til ekstraordinære tilskud er sat til 84.344 kr., og kan i lighed med tidligere år, søges den 

1. maj 2017 og den 1. november 2017.  

Note 10 - Rødovre Concert Band: 

Beløbet reduceret med 8 % i lighed med de øvrige foreninger/aftenskoler.   

Note 11 - Udstyrs- og akutpulje: 

A. 

Der afsættes 20.000 kr. til indkøb af udstyr, som kan anvendes i forbindelse med afvikling af kultur i 

byens rum, julemarked, børnefestival, foreningsarrangementer m.v., således at alle parter for fremtiden 

kan spare på lejeudgiften. 

Puljen er uændret i forhold til 2016 

B. 

Der afsættes 40.000 kr. til en ”Akut-pulje”, således at Børne- og Kulturforvaltningen kan anvende disse 

midler til ekstraordinære engangsudgifter (gymnastikredskaber mv.) og til nye foreninger.    

Note 12 - Fælleskommunal Handicapidrætspulje: 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. maj 2013 sag nr. 19, blev det vedtaget at tilslutte sig den 

fælleskommunale idrætspulje - en pulje med det formål at medvirke til igangsættelse af idrætstilbud for 

særligt ressourcekrævende grupper af handicappede børn og unge. Udgiften til den fælleskommunale 

idrætspulje udgør 50 øre pr. indbygger pr. år og beløbet tages fra rammen til folkeoplysning.  

Generelt:  

Det skal bemærkes, at de enkelte foreningers ansøgninger vil blive medbragt til 

Folkeoplysningsudvalgets møde, den 22. november 2016. Såfremt det enkelte medlem af 

Folkeoplysningsudvalget ønsker at se ansøgningerne inden mødet, kan pågældende møde i Børne- og 

Kulturforvaltningen og gennemgå de enkelte  

Lov- og plangrundlag 
Fordeling af rammen til folkeoplysning efter Folkeoplysningsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
2017. 

Bilag 
1.  Lokaletilskud aftenskoler - Bilag 1 

2.  Regneark undervisning 

3.  Særlige grupper - Bilag 3 

4.  Rødovreordningen - Bilag mrk. D 

5.  Lokaletilskud foreninger 2017 - Bilag mrk. A 
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41 Diverse 
(Åbent punkt)     

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 18.20. 

Jan Quaade Ahmed H. Dhaqane Svend Erik 

Pedersen 

Kim Hammer 

Jørgen Dam Dan Larsen Jan Howy 

Rasmussen 

Poul L. Andreassen 

Torben Z. Marstrup Birgitte Nielsen Ole Mathiasen 

Torben B. Andersen Gurpaul Singh Rehal Preben Riel Bent Jensen 
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