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Åben dagsorden

21. Meddelelser
Beslutningskompetence: 

Sagens kerne

1. Ændringer af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget
2. Ny Folkeoplysningspolitik

Indstilling
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Bilag
1. Vedtægter for FOU - godkendt i KB den 24.04.18
2. Køreplan for ny Folkeoplysningspolitik i Rødovre Kommune
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22. Evalueringsrapport - Med Børneborgeren i Centrum
Beslutningskompetence:

Sagens kerne
Rødovre- og Omegns Gymnastikforening fik på Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. juni 2018
godkendt ansøgningen om projekt "Med Børneborgeren i Centrum" og har nu fremsendt en evaluering
over forløbet.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Projektets formål var at oplyse og dele viden mellem foreningslivet og børneinstitutionerne i Rødovre.
Dette skulle ske via viden fra gymnastikkens verden, omkring bevægelsesglæden igennem kvalitetslege og
motoriske baner, til børn i alderen 0 - 6 år, en viden gymnastikforeningen gerne ville dele med
pædagoger og dagplejere.

Foreningens mål:

At komme ud til 20 - 30 % af alle institutionerne i Rødovre

- De har været ude på 6 institutioner, hvoraf rigtige mange bookede flere forløb.

At skabe bevægelsesglæde for børneborgeren såvel som pædagogerne

- Fokus på at pædagogerne skulle være på banen

- En del af pædagogerne klædte om

- Glade og trætte børn

- Positive tilbagemeldinger

At skabe større vidensdeling om grovmotorik og hjernens udvikling i institutioner og dagpleje

- Kort intro ved opstart af forløb

- Info om principperne for bevægelse med kvalitet og vigtigheden af det

- Gentagelser af motorikken kan stimulere børnenes selvværd

- Også win win for pædagogerne, som også selv fik glæde af øvelserne

At skabe større vidensdeling om grovmotorik og hjernens udvikling generelt 

- At der kom fokus på motorikken, har gjort, at nogle har ændret tanker og vaner omkring bevægelse

- Der deles plakater ud i alle institutioner, så de stadig kan huske og oplyse deres viden om motorik og
hjernearbejde

At give mulighed for en succesoplevelse for børneborgeren på deres vilkår

- Fokus på at forløbene skulle være på børnenes præmisser - hvor skulle det foregå, kan børnene
rumme det, hvor mange gentagelser skulle der til

At få afprøvet samarbejdet mellem børneinstitutionene i Rødovre og ROG gennem et kontinuert forløb,
hvor fokus er Børneborgerens udvikling over en sammenhængende periode

- Samarbejdet har været rigtig godt
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- Der er mange rutinemæssige ting, dette samarbejde skal tage højde for, når man skal arbejde med
institutioner og dagplejebørn

- Godt at samarbejdet var af længere forløb, det gav mulighed for at tilpasse hinanden.

Projektets videreførsel:

Målet var at videreføre projektet, men en række faktorer gør, at det ikke kan lade sig gøre, bl.a. tiden
for gennemførelsen af akiviteterne, aflønningen af en fuldtidsstilling eller to halvtidsstillinger samt
økonomien i institutionerne (egenbetalingen) 

Der er rigtig mange gode aspekter i dette projekt, der kan bygges videre på. Viljen fra institutionernes
side i at have fokus og gøre noget motorisk for børnene, er også til stede i stor grad.

Projektet var i hvert tilfælde en succes.

Lov- og plangrundlag
"Initiativ- og udviklingspuljen".

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Ingen.

Bilag
1. Med børneborgeren i centrum Evaluerings rapport_ færdig
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23. Rødovre Statsskoles Volleyball Klub ansøger
Reklameordningens 15%´s pulje om tilskud ifm. deltagelse i
DM for klubbens U16 hold
Beslutningskompetence:

Sagens kerne
Rødovre Statsskoles Volleyball Klub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 7.000
kr.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 10.600 kr.

Sagsfremstilling
Rødovre Statsskoles Volleyball Klub ansøger om et tilskud på 7.000 kr. fra "Reklameordningens 15%´s
pulje" i forbindelse med klubbens deltagelse i DM for Dame U16, som afholdes i Brønderslev,
Vendsyssel i dagene 25. - 27. maj 2018.

Da overnatningsudgifterne ikke er kendt på ansøgningstidspunktet, er der afsat 3.600 kr. til dette. Det
ansøgte beløb er derfor tillagt 3.600 kr.

Der søges om tilskud til 10 spillere og 4 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 11.890 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
10.600 kr.

Tidsplan
Maj 2018.

Bilag
1. RS Volley - Ansøgning om tilskud fra Reklameordninges 15 pct. pulje - DM U16
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24. Reklameordningens 15%´s pulje - Hwarang Rødovre
Taekwondo Klub ansøger om tilskud i forbindelse med
afholdelse af stort internationalt sommerlejr.
Beslutningskompetence:

Sagens kerne
Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 39.326
kr. i forbindelse med afholdelse af en international sommerlejr. 

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 39.326 til dækning af leje og transport af hegn og
betaling for vagter.

Sagsfremstilling
Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på 39.326
kr. i forbindelse med afholdelse af en international sommerlejr den 7. - 13. juli 2018.

Beløbet skal dække leje og transport af hegn på 8.750 kr. og betaling for vagter i tidsrummet 23.00 -
06.00 på 30.576 kr.

Klubben opsætter/nedtager selv hegnet for at minimere omkostningerne. 

Der forventes et deltagerantal på mellem 500 - 1.000. 

For at afgrænse området i Espelunden til alene at være tilgængeligt for lejrdeltagerne samt for at sikre
deltagernes ejendele, har klubben i samråd med forvaltningen valgt at indhegne området. Indhegningen
sker med et mobilt hegn, der låses i sektioner. For at øge trykheden blandt lejrdeltagerne om natten, vil
området blive bevogtet af professionelt vagtkorps fra kl. 23 - 06.

Disse udgifter har planlægningsgruppen syntes, var meget nødvendige, i og med at lejeren er placeret tæt
på København og ikke på landet.

Lidt fakta om sommerlejeren:

Periode: 7. - 13. juli 2018

Overnatning: Hoteller, campingplads, teltlejr på bane 1 og 2 i Espelunden samt Valhøj Skole.

Bespisning: Morgenmad og frokost står klubben selv for og de køber sig aftensmaden

Træninger og opvisninger: Al træning foregår i Rødovrehallen. Der er den 11. juli arrangeret en Fight
Night, hvor der kommer repræsentanter fra den Koreanske Ambassade

Besøg rundt i kommunen: Der er aftalt besøg i Ejbybunkeren, Viften, Multihallen mm. og alle deltagere
får udleveret et kort over Rødovre med seværdigheder, S-togs stationer, haller og skoler.

Åbning af sommerlejeren: I forbindelse med åbningen af sommerlejeren vil en repræsentant fra KB åbne
stævnet.

Lov- og plangrundlag
"Reklameordningens 15%´s pulje".
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Økonomiske konsekvenser
39.326 kr.

Tidsplan
Juli 2018.

Bilag
1. Hwarang Taekwondo Klub Rødovre - ansøgning Reklameordningens 15 pct. pulje - Sommerlejr 2018
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25. "Initiativ og Udviklingspuljen" - Foreningen Ren By Rødovre
søger om støtte til Garbage Run og Ren By Rødovre
aktiviteter
Beslutningskompetence:

Sagens kerne
Foreningen Ren By Rødovre ansøger "Initiativ -og Udviklingspuljen" om støtte til Garbage Run/Ren By
Rødovre arrangement

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes

Sagsfremstilling
Foreningen Ren By Rødovre ansøger "Initiativ- og Udviklingspuljen" om støtte til afholdelse af Garbage
Run/Ren By Rødovre arrangement.

Foreningen Ren By Rødovre er ikke en godkendt folkeoplysende forening i Rødovre Kommune.

Foreningen søger om støtte til afholdelse af et Garbage Run løb, som skal finde sted i efteråret 2018.

Løbet skal inspirere og inddrage borgerne til en kombination mellem motion og natur, via fælles
indsamling af affald.

Foreningen har allerede afholdt et løb, hvor der deltog ca. 100 "løbere"

Ren By Rødovres formål er at skabe en ren by og arbejde mod mere bæredygtige løsninger. Foreningen
har fælles indsamlinger af affald og laver udstillinger og er i dialog med borgere, virksomheder, skoler og
politikere.

Budget:

Anslåede annonceudgifter:

Rødovre Lokal Nyt 12.000 kr.

Reklame på de digitale skærme 5.000 kr.

Facebook 500 kr.

Tryk af materiale:

Brochure 2.000 kr.

Flyer/visitkort 500 kr.

Banner 4.000 kr.

Beklædning/udstyr til event til deltagelse:

Handsker 2.000 kr.

Tænger 2.000 kr.

Materialer til afholdelse af event:

Poser 1.000 kr.

Bånd 1.000 kr.
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Administrationsudgifter:

Befordring og forplejning 1.000 kr.

Udgifter I alt 31.000 kr.

 

Til sidste løb var der en indtægt på ca. 2.500 kr.

Lov- og plangrundlag
"Initiativ og Udviklingspuljen".

Økonomiske konsekvenser
31.000 kr.

Tidsplan
Efteråret 2018.

Bilag
1. Vedtægter for foreningen - Ren By Rødovre
2. Uddybende oplysninger til ansøgning - Ren By Rødovre
3. Ren By Rødovre - ansøgning om tilskud fra Initiativ og udviklingspuljen - Garbage run
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26. Ny godkendt forening - Rødovre Basketball
Beslutningskompetence:

Sagens kerne
Ny godkendt forening - Rødovre Basketball

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Følgende forening er blevet godkendt som en folkeoplysende forening:

Rødovre Basketball

Godkendt som låne og tilskudsberettiget (pt. ingen medlemmer under 25 år)

Formål: at give medlemmerne lejlighed til at dyrke basketball i Rødovre på amatørniveau.

Antal medlemmer under 25 år: 0

Antal medlemmer over 25 år: 10

Antal medlemmer bosiddende i Rødovre Kommune: 4

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
2018 og fremover.
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27. Diverse
Beslutningskompetence:
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