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12 Meddelelser 
   (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 

1. Store Cykeldag 

2. Orientering om Idrætsklinikkens lukning 

3. Indvielsen af løbebanen 

Indstilling 
Meddelelsespunkterne forlægges til orientering. 
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13 Anmodning om ændring af afregningsperioden - Rødovre 
Aftenskolers Samråd 

   J.nr. 15/008772    (Åbent punkt)      Beslutningskompetence: KB 

 

Sagens kerne 
Rødovre Aftenskolers Samråd anmoder om ændring af afregningsperioden for bevilgede tilskud til 

undervisning af særlige grupper og lokaletilskud. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  

at ansøgningen godkendes. 

Sagsfremstilling 
Rødovre Aftenskolers Samråd har anmodet om at få ændret afregningsperioden for det bevilgede 

tilskud til undervisning, tilskud af særlige grupper og tilskud til lokaletilskud.  

Det foreslås, at den nugældende regnskabsperiode 1. august til 31. juli ændres til, at 

regnskabsperioden skal følge kalenderåret. Ændringen ønskes at træde i kraft i forbindelse med 

kalenderåret 2016. 

 

Som en overgangsperiode foreslås det, at regnskabsaflæggelse for sæson 2014/2015 forlænges til 

perioden 1. august 2014 til 31. december 2015. 

 

I henhold til § 11 i retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre 

Kommune fremgår det bl.a., at aftenskolerne senest den 1. oktober, skal indsende den enkelte 

forenings regnskabsoplysninger for den seneste afsluttede sæson - 1. august til 31. juli. 

 

De foreslåede ændringer forventes at skabe bedre administrative forhold for begge parter, og 

forventes ikke at skabe uhensigtsmæssige økonomiske konsekvenser for aftenskolerne eller 

Rødovre Kommune. 

 

I følge aftenskolerne er den nugældende afregningsperiode en ekstraordinær økonomiske belastning 

for dem, idet afregningen sker over to forskellige budgetår. De påpeger, at det er nødvendigt for 

dem, at honorere deres revisorer to gange årligt, da de også skal aflægge regnskab som følger 

kalenderåret.  

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

folkeoplysningsloven 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Forslaget er gældende fra 1. januar 2016. 

Bilag 
1.  Anmodning om ændring af afregningsperiode.pdf  

2.  Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre 

Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven  

3.  Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til 

folkeoplysningsloven.pdf 
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14 "Reklameordningens 15%´s pulje - Rødove CPH All Stars 
ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse i EM i 
Skaterhockey 2015, for U 16 drenge. 

   J.nr. 15/010702    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Rødovre CPH All Stars ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om tilskud i forbindelse med 

klubbens deltagelse i EM i skaterhockey  for U16 hold, som foregår i Tyskland, Kaarst, i dagene 4. - 

8. juni 2015. 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at der ydes en underskudsgaranti på indtil 15.470 kr. 

Sagsfremstilling 
Rødovre CPH All Stars ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 22.000 kr.  i 

forbindelse med klubbens deltagelse i EM i skaterhockey for U16 hold, som finder sted i Kaarst, i 

Tyskland i dagene 4. - 8. juni 2015. 

 

Efter reglerne udløser ansøgningen en underskudsgaranti på indtil 15.470 kr. 

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

Økonomiske konsekvenser 
Oplyses på mødet. 

Tidsplan 
Juni 2015. 

Bilag 
1.  Rødovre CPH all Stars - Reklameordningens 15%´s pulje.pdf  
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15 Ansøgning om godkendelse som forening - Kulturforeningen 
Danmark 

   J.nr. 15/010840    (Åbent punkt)       

 

Sagens kerne 
Kulturforeningen Danmark ansøger om at blive godkendt som forening i Rødovre Kommune. 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 

at ansøgningen drøftes. 

Sagsfremstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgning fra Kulturforeningen Danmark, som ønsker 

at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Rødovre Kommune.  

 

Det fremgår af vedtægterne, at "foreningen er en almennyttig kulturel forening, der har til formål at 

støtte ungdoms- og amatøridræt, kultur, velgørende og humanitære formål”  

 

I henhold til Folkeoplysningslovens bekendtgørelse, er det en forudsætning for at blive godkendt 

som en folkeoplysende forening, at foreningen  

 skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten 

 har en bestyrelse bestående af mindst 5 personer, udpeget blandt medlemmer eller 

medlemsorganisationer  

 tilbyder folkeoplysende virksomhed efter denne lov  

 giver medlemmerne mulighed for en plads i bestyrelsen  

 er hjemmehørende i kommunen  

 er almennyttig og med kontinuerlige aktiviteter  

Som det fremgår af ovenstående, skal foreningens formål være almennyttigt. Der ligger heri, et krav 

om, at foreningens formål skal have en værdi, som kommer fællesskabet til gode, uden at der er 

involveret kommercielle interesser heri. 

 

For så vidt angår bestemmelsens krav om, at foreningens virksomhed skal være kontinuerlig, kan det 

oplyses, at det ikke er tanken med loven, at der skal kunne gives støtte til foreninger, der 

alene etableres med det formål at afholde et enkeltstående eller et årligt folkeoplysende 

arrangement. De kontinuerlige aktiviteter skal derfor være faste og planlagte, og som primært 

forventes at forløbe over hele året. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående er det Børne- og Kulturforvaltningens umiddelbare opfattelse, at 

Kulturforeningen i Danmark ikke kan godkendes som en folkeoplysende forening i Rødovre. 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

Tidsplan 
Ingen. 

Bilag 
1.  Vedtægter for Kulturforening Danmark.pdf  
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16 Diverse 
   (Åbent punkt)       

 

Protokollen oplæst og godkendt mødet hævet kl. . 

  

Jan Quaade 

  

  

  Poul L. Andreassen   Jørgen Dam   Torben Z. Marstrup 

Jan Howy Rasmussen 

  

  Preben Riel   Birgitte Nielsen   Dan Larsen 

  

Torben B. Andersen 

  

  

  Svend Erik Pedersen   Ole Mathiasen   Bent Jensen 

Kim Hammer   Ahmed H. Dhaqane   Evan Rungsted   Gurpaul Singh Rehal 
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