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Mødedeltagere

Formand
Jan Quade (M)

Medlemmer
Lene Due (A)

Brian Møller (A)

Kenneth Rasmussen (F)

Mette Brix Johansen (M) - AOF

Dan Larsen (M) - AOF
John Kalo (M) – Gigtskolen
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 
Preben Riel (T) - Seniorrådet

Bent Jensen (T) - Frivilligcentret

Tunkay Balaban (T) Integrationsrådet

Der var afbud fra
Brian Møller (A), 

sag 35-40

Kenneth Rasmussen (F), 

sag 35-40

Mette Brix Johansen (M) - AOF, 

sag 35-40

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer, 

sag 35-40

Tunkay Balaban (T) Integrationsrådet, 

sag 35-40

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Åben dagsorden

35. Meddelelser
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Oversigt fremlægges til orientering.

1. Seminar - Næstved.

2. Kulturnat/Rødovredagen.

3. Klubbernes dag på Valhøj Skole.

4. Administrativt godkendt tilskud til Gigtskolen.

5. Administrativt godkendt tilskud til Rødovre Kulturråd.

6. Møde med udvalgte foreninger om sundhed og trivsel i foreningslivet.

Indstilling
Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

Beslutning
Taget til efterretning.

Bilag
1. Ansøgning om ekstraordinært tilskud til undervisning i efteråret 2018

2. Ansøgning om tilskud fra initiativ- og udviklingspuljen
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36. Tilskud til nedsættelse af egenbetaling for pensionister m.v.
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Drøftelse af regler for nedsættelse af egenbetalingen for pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige,

personer over 60 uden arbejde og personer på overgangsydelse til deltagelse i frivillig folkeoplysende

voksenundervisning.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning
Henvendelsen drøftet i Folkeoplysningsudvalget, som har vurderet, at der ikke er grundlag for at ændre

de gældende regler.

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen har tilbage i sommeren 2017 modtaget en henvendelse fra en borger,

som anmoder kommunen om at indgå en samarbejdsaftale med andre kommuner, der gør det muligt for

borgere i Rødovre, at medtage PEA-O tilskuddet til en anden kommune i de tilfælde, hvor aftenskolerne

i Rødovre ikke har et tilsvarende undervisningstilbud.

Som svar på henvendelsen har Børne- og Kulturforvaltningen meddelt pågældende, at

Folkeoplysningsudvalget netop er i gang med at drøfte, hvorvidt tilskudsreglerne indenfor

Folkeoplysningsudvalget skal revideres.

Da en eventuel revision ikke forventes at finde sted indenfor den nærmeste fremtid foreslås det, at den

konkrete henvendelse forelægges Folkeoplysningsudvalget til drøftelse.

I henholde til § 15 i retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning fremgår det, at

tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, personer over 60 år uden arbejde og

personer på overgangsydelse til deltagelse i frivillig folkeoplysende voksenundervisning ydes efter lokale

retningslinjer. Tilskud ydes til deltagelse i undervisning og foredragsvirksomhed i foreninger, der er

godkendt i kommunen og afvikles inden for kommunens grænser.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vudering, at en ændring af nugældende regler vil betyde, at

tilskuddet til aftensskolevirksomheden i Rødovre Kommune vil blive reduceret. Dertil kommer, at

administrationen for udbetaling af tilskud til nedsættelse af egenbetalingen for omtalte målgruppe vil

blive øget.

Opmærksomheden skal henledes på, at en ændring af retningslinjerne vil forudsætte

Kommunalbestyrelsens beslutning.

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

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Bilag
1. Mail - Ove Steen Smidt

2. Retningslinier pr. 25. august 2015
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37. Folkeoplysningslovens §6, stk. 2 for 2019 - Tilskud til nærmere
angivne formål.
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Tilskud fra Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 for 2019

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag om tilskud til de enkelte foreninger og organisationer godkendes.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Børne-og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgninger fra foreninger og organisationer om tilskud til

nærmere angivne formål - § 6, stk. 2 for 2019.

Med henvisning til folkeoplysningsudvalgets godkendte retningslinjer for ansøgning om tilskud til

nærmere angivne formål - § 6, stk. 2, skal opmærksomheden henledes på, 

at § 6, stk. 2 ydes til folkeoplysende virksomhed samt

at ansøgninger, der relaterer sig til børn og unge, samt aktiviteter for handicappede, skal

prioriteres højest.

Forslag til tilskud for 2019, samt bemærkninger til ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag
Lov om støtte til Folkeoplysning § 6, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede tilskudsbevilling vil blive finansieret af folkeoplysningsudvalgets samlede ramme for budget

2019 og fordelt efter de principper, som er godkendt på folkeoplysningsudvalgets møde den 22. maj

2007.

Tidsplan
Aktiviteterne afvikles i år 2019

Bilag
1. Forslag til tilskud 2019 - Oversigtsskema og bemærkninger

2. Ansøgninger - § 6, stk. 2 for 2019
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38. Godkendelse af forening- Mental sundhed, Rødovre Yoga og
Pilates
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Ny godkendt aftenskole - Mental Sundhed, Rødovre Yoga og Pilates.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Mental Sundhed, Rødovre Yoga og Pilates er blevet adminstrativt godkendt som ny aftenskole i

Rødovre.

Foreningens formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for

folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompentencer og

dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

Aftenskolen har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf de 4 medlemmer er bosiddende i

Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
2018 og fremover.
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39. Ansøgning om godkendelse som forening - Bowling
Optimisterne
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Foreningen Bowling Optimisterne ansøger om at blive godkendt som forening i Rødovre Kommune.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Ved ansøgning af 30. september 2018 ansøger foreningen Bowling Optimisterne om at blive godkendt

som låneberettiget forening til lokaler m.m.

Det fremgår af foreningens vedtæfter, at foreningen er hjemmehørende i Høje Taastrup Kommune.

Foreningens formål er bl.a. ved en ugentlig spilledag at fremme kendskab til bowling, samt at skabe et

godt socialt samvær blandt klubbens medlemmer.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at foreningen har 39 medlemmer hvoraf de 10 medlemmer er

bosiddende i Rødovre Kommune.

Foreningen påtænker at udøve sine aktiviteter i World Cup Hallen, Rødovre Bowlinghal.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at foreningen ikke opfylder hjemmehørskriteriet for at

blive godkendt på grund af dens vedtægter samt medlemssammensætningen. 

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Bilag
1. Rødovre Kommune

2. Optimisterne vedtægter 2018[5379]

3. Oplysningsskema
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40. Diverse
Beslutningskompetence:

Beslutning
Taget til efterretning.
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