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34 Meddelelser 
   (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 

 Foreningslederfest  

 Kulturuge 37  

 Team Rødovre  

 Løbebane  

 Dialogmøde  

 Foreningsbesøg  

 Anlægsbudgetter  

Indstilling 
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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35 Nye godkendte foreninger i perioden 2014 - 2017 
   J.nr. 14/005590    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Nye godkendte foreninger i perioden 2014 - 2017. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at sagen tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 
Følgende forening er blevet godkendt: 

 

"Rødovre Kulturråd" 

 

Godkendt som låne -og tilskudsberettiget 

 

Formål:  

 Talerør for kulturelle foreninger og lokale grupper, som udøver kulturelle aktiviteter  

 synliggøre kulturelle aktiviteter og formidle information om kulturaktiviteter  

 påvirke, støtte og udvikle Rødovres kulturliv  

 virke koordinerende inden for det kulturelle område  

Antal medlemmer: ca. 20. 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
September 2014 og fremover. 
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36 Initiativ og udviklingspuljen - Rødovre Kulturråd ansøger om 
tilskud til igangsættelse foreningen 

   J.nr. 14/021246    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Rødovre Kulturråd ansøger Initiativ- og udviklingspuljen om et starttilskud på kr. 9.800,- i 

forbindelse med igangsættelse af Rødovre Kulturråd.  

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at der ydes et starttilskud på 9.800 kr. 

Beslutning 
Ansøgningen imødekommet. 

 

Ole Mathiasen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

Sagsfremstilling 
Rødovre Kulturråd har i skrivelse af 1. september 2014, ansøgt om tilskud til igangsættelse af 

foreningen. 

 

Rødovre Kulturråd er stiftet den 12. juni 2014 og har følgende formål:  

 Være talerør for kulturelle foreninger og lokale grupper, som udøver kulturelle aktiviteter  

 synliggøre kulturelle aktiviteter og formidle information om kulturaktiviteter  

 påvirke, støtte og udvikle Rødovres kulturliv  

 virke koordinerende inden for det kulturelle område.  

Rødovre Kulturråd optager foreninger som er hjemmehørende i Rødovre Kommune og som har 

kulturelle formål (enkelt personer og grupper kan også optages som medlemmer). 

 

Antal medlemmer: Der er pt. ca. 20 foreninger og nogle enkelt personer/grupper. 

 

Rødovre Kulturråd har fremsendt følgende budget: 

 

Møde Rødovregaard: 

 Ekstern foredragsholder   3.500 kr. 

 Annoncer   1.250 kr. 

Kantinehjælp, fortærring   1.650 kr. 

 I alt   6.400 kr. 

      

Tryksager:     

Foldere om Rødovre Kulturråd   1.000 kr. 

Plakater   500 kr. 

Grafisk opsætning   300 kr. 

I alt   1.800 kr. 

      

Køb af hjemmeside:   600 kr. 
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Diverse - uforudsete udgifter   1.000 kr. 

      

Udgifter i alt   9.800 kr. 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningslovens Initiativ- og udviklingspulje - Starttilskud til nye foreninger, som endnu ikke 

har opnået tilskud. 

Økonomiske konsekvenser 
9.800 kr. 

Tidsplan 
2014. 

Bilag 
1.  Rødovre Kulturråd - Initiativ- og udviklingspuljlen 2014 
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37 Fordeling af haltimer/banetimer i Rødovre Tennishal for 
indendørssæsonen 2014/2015 

   J.nr. 14/021298    (Åbent punkt)  

 

Sagens kerne 
Brugerbestyrelsen ved Rødovre Tennisanlæg har på et ekstraordinært brugerbestyrelsesmøde den 
14. august 2014 drøftet fordeling af haltimer/banetimer i tennishallen.  

Da der ikke kunne opnås enighed i brugerbestyrelsen, er sagen med henvisning til § 8, stk. 2 

i retningslinjerne for Brugerbestyrelsen ved Rødovre Tennisanlæg sendt til Folkeoplysningsudvalgets 
endelige afgørelse. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at der træffes beslutning om fordeling af haltimer/banetimer i Rødovre Tennishal for 

indendørssæsonen 2014/2015,samt  

2. at der udarbejdes principper for fordeling af haltimer/banetimer for brugerne af tennishallen 

fra den kommende indendørssæson 2015/2016  

Beslutning 
Ad. 1. Aktiv fritid tildeles faste tider (2 baner) mandag til torsdag fra kl. 09.30 - 11.00. 

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede at ledige tider i tidsrummet mandag til torsdag fra kl. 08.00-

14.00, samt fredage fra kl. 08.00 - 12.30 fortsat skal være til "fri reservation". 

 

"Fri reservation" gælder tidligst 6 døgn frem for begge foreninger. 

 

Ad. 2. Godkendes. 

 

Poul Lundberg Andreasen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

Sagsfremstilling 
På det ekstraordinære møde i Brugerbestyrelsen ved Rødovre Tennisanlæg den 14. august 2014 

drøftede bestyrelsen principperne for fordelingen af haltimer/banetimer til henholdsvis Rødovre 

Tennisklub og Aktiv Fritid. 

 

Det viste sig i imidlertid, at det ikke var muligt at opnå enighed om fordelingen mellem de to 

foreninger.  

 

Da der ikke kunne opnås enighed om de respektive forslag fra de to foreninger, sendes forslagene 

til endelig afgørelse i Folkeoplysningsudvalget, jf. 8 § stk. 2 i retningslinjerne for Brugerbestyrelsen 

ved Rødovre Tennisanlæg. 

 

Med udgangspunkt i Rødovre Tennisklub og Aktiv Fritid fremsendte forslag skal opmærksomheden 

henledes på, at foreningerne er enig i tildelingen af de faste banetimer i løbet af indendørssæsonen. 

 

Derimod er foreningerne uenig i den løbende booking/reservation (fri reservation) af de ledige 

banetimer på hverdagene i tidsrummet kl. 08.00-14.00. 

 

Det kan oplyses, at brugen af tennisbanerne finder sted således at medlemmerne fra de respektive 

foreninger tildeles faste baner på bestemte tidspunkter. Når denne fordeling har fundet sted, er der 

en del ledige baner, som medlemmerne herefter løbende kan booke/reservere. 

 

Rødovre Tennisklub har over for sine medlemmer udarbejdet regler for den løbende 
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booking/reservation (fri reservation) som gør, at medlemmerne har mulighed for at reservere de 

ledige baner 6 døgn frem. 

 

Aktiv Fritid ønsker de samme rettigheder for den løbende booking/reservation (fri reservation) 

mandage – fredage i tidsrummet kl. 08.00-14.00. 

 

Rødovre Tennisklub er af den opfattelse, at Aktiv Fritid kun skal have ret til at foretage denne 

løbende booking/reservation (fri reservation) 1 døgn frem de 5 hverdagen i ugen i tidsrummet kl. 

08.00-14.00. 

 

Aktiv Fritid har i brev af 15. september 2014 givet udtryk for, at alle baner på hverdagen i 

tidsrummet 08.00-14.00 skal være til rådighed for den løbende booking/reservation (fri booking), 

dog undtaget de faste banetimer, som foreningen har fået tildelt i løbet af ugen. 

 

Såfremt de øvrige foreninger, som f.eks. Rødovre Tennisklub får mulighed for at booke disse ledige 

banetimer på hverdagene i tidsrummet kl. 08.00-14.00 til faste brugere/medlemmer, vil Aktiv Fritid 

have behov for at få tildelt yderligere faste banetimer. 

 

Det kan oplyses, at Rødovre Tennisklub har indkøbt et banereservationssystem, som er særdeles 

velegnet til at styre de banereservationer, der finder sted i tennishallen og på udendørsbanerne. 

Tennisklubben står som administrator af systemet. 

Lov- og plangrundlag 
Lov om støtte til folkeoplysning. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Ingen. 

Bilag 
1.  Brev fra brugerbestyrelsen 

2.  Brev fra Aktiv Fritid 

3.  Referat fra brugerbestyrelsen 

4.  Fordelingsplan for sæson 2013-2014 
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38 Diverse 
   (Åbent punkt)  

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. 18.15. 

  

Jan Quaade 

  

  

  Poul L. Andreassen   Jørgen Dam     

    Preben Riel   Birgitte Nielsen   Dan Larsen 

  

Torben B. Andersen 

  

  

  Svend Erik Pedersen   Ole Mathiasen   Bent Jensen 

Kim Hammer      Evan Rungsted    

 

 

Side 43


