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Åben dagsorden

37. Meddelelser
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Oversigt fremlægges til orientering.

1. Så er vi i luften med portalen

2. Rødovredagen 2019

3. Sjov Lørdag

Indstilling
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.
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38. Strategisk samarbejde om Børn og Unge i idrætsforeninger
Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne
DGI Storkøbenhavn har rettet henvendelse til samtlige kommuner på Vestegnen og inviteret

kommunerne til et strategisk samarbejde om, at flere børn og unge skal blive en del af de lokale

idrætsfællesskaber.

Den stategiske satsning skal styrke idrætsforeningernes børne- og ungearbejde, og der vil være fokus på

initiativer, som kan bidrage til idrætsforeningernes aktivitetsudvikling og organisatoriske styrke.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives tilsagn om, at Rødovre Kommune indgår i et nærmere aftalt strategisk samarbejde

om, at flere børn og unge skal blive en del af de lokale idrætsfællesskaber.

2. at udgifterne til samarbejdet på 250.000 kr. pr. år i en 4-årig periode afholdes af

Folkeoplysningsudvalgets ramme.

Sagsfremstilling
I august måned 2019 har DGI Storkøbenhavn rettet henvendelse til samtlige kommuner på Vestegnen

om et strategisk samarbejde om børn og unge i forening.

DGI ønsker sammen med kommunerne på Vestegnen at igangsætte en række udviklingstiltag som sikrer,

at flere børn og unge bliver en del af de lokale idrætsfællesskaber. Børn og unge skal bevæge sig,

involvere sig og lære at indgå i et aktivitetsfællesskab sammen med andre.

På Vestegnen er idrætsforeningernes tag i befolkningen markant under landsgennemsnittet, og rigtig

mange børn og unge misser muligheden for at være en del af et idrætsfællesskab. Særligt pigerne på

vestegnen står udenfor foreningsfællesskabet.

Med samarbejdet ønsker DGI at bidrage til at løfte foreningsdeltagelsen, øge folkesundheden, styrke

fællesskaberne og bidrage til borgernes trivsel med fokus på tre temaer:

1. Idræt for hele familien

2. Teenagefrafald og

3. Fysiske rammer for idræt og foreningsliv

Den stategiske satsning skal styrke idrætsforeningernes børne- og ungearbejde, og der vil være fokus på

initiativer, som kan bidrage til idrætsforeningernes aktivitetsudvikling og organisatoriske styrke.

DGI´s hovedbestyrelse har i foråret 2019 afsat 8 mio. kr. de næste 4 år til nye udviklingsinitiativer i de 8

kommuner på Vestegnen med det formål at få flere børn- og unge ind i idrætsforeningerne.

Tilsagnet fra DGI`s hovedbestyrelse til projekt "Børn og Unge i forening" er betinget af, at de otte

kommuner samlet bidrager med i alt 8 mio. kr. i medfinansiering til aktivitetesrettede tiltag gennem

projektperioden, ligesom det forventes, at der kan tilføres midler via fundraising samt

kommunespecifikke anlægsudgifter.

For Rødovre Kommunes vedkommende vil det betyde en medfinasiering på ca. 250.000 kr om året i en

4 årig periode.

Om processen og organiseringen kan det oplyses, at DGI Storkøbenhavn i september måned har haft en

dialog med Børne- og Kulturforvaltningen, hvor de fælles indsatsområder blev drøftet. En lignende

samtale har fundet sted i de øvrige kommuner. 
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På baggrund af disse samtaler er det tanken at der skal udarbejdes et aftalegrundlag, som skal danne

udgangspunkt for opstart af konkrete aktiviteter fra januar 2020.

For så vidt angår organiseringen vil DGI Storkøbenhavn have den overordnede projektledelse og

ansvaret for projektets samlede fremdrift, og sikre samtidig koordinering og facilitering af de indsatser,

som går på tværs af flere kommuner. For de kommunespecifikke indsatser samarbejder DGI´s

projektledere og udviklingskonsulenter direkte med lokalforeninger og kommunale medarbejdere med

henblik på, at sikre smidig og effektiv opgaveløsning.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at projekt "Strategisk samarbejde om børn og unge i

forening" vil være med til at fremme og løfte foreningsdeltagelse af børn og unge i Rødovre Kommune. 

Endvidere er det forvaltningens opfattelse, at de 3 indsatsområder passer særdeles godt med de

indsatsområder, der står anført i kommunens folkeoplysningspolitik.

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
DGI Storkøbenhavn har reserveret 8 mio kr. over de næste 4 år til de konkrete indsatser til de 8

kommuner på Vestegnen.

Det forventes, at der kan tilføres yderligere midler via fælles fundraising på 4 mio. kr.

Den kommunale medfinasiering udgør 250.000 kr pr. år i en 4 årig periode.

Tidsplan
Projektet forventes at starte januar 2020.

Bilag
1. Strategisk samarbejde om børn og unge i forening
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39. Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 for 2020
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 for 2020 - Tilskud til nærmere angivne formål.

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

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

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

nærmere angivne formål - § 6, stk. 2 for 2020.

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, prioriteres

højest.

Forslag til tilskud for 2020 samt bemærkninger til ansøgningene er vedlagt som bilag.

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

Økonomiske konsekvenser
Den samlede tilskudsbevilling på 313.750 kr. vil blive finansieret af folkeoplysningsudvalgets samlede

ramme for budget 2020 og fordelt efter de principper, som er godkendt på Folkeoplysningsudvalgets

møde den 22. maj 2007.

Tidsplan
Aktiviteterne afvikles i år 2020.

Bilag
1. Forslag til tilskud § 6, stk. 2 for 2020 - oversigtsskema og bemærkninger

2. Ansøgninger og budget vedr. § 6, stk. 2 for 2020 for samtlige ansøgere - uden navne
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40. EM i Skaterhockey 24. - 27. oktober 2019 i Rødovre Stadionhal
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Sammenslutningen af Rulleskøjteklubber i Rødovre ansøger om tilskud i forbindelse med afholdelse af

EM i Rullehockey 2019.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 40.000 kr.

Sagsfremstilling
Sammenslutningen af Rulleskøjteklubber i Rødovre ansøger om en underskudsgaranti på op til 83.230

kr. i forbindelse med afholdelse af EM i skaterhockey i Rødovre Stadionhal den 24. - 27. oktober 2019.

De deltagene lande er Danmark, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Østrig og Ukraine.

Der deltager ca. 150 spiller og 20 ledere.

De totale udgifter er budgetteret til 116.030 kr. og på nuværende tidspunkt har foreningen indtægter for

32.800 kr. som er et tilskud fra Unionen. Det beregnede underskud er på 83.230 kr. Foreningen

arbejder hårdt på at skaffe nogle flere indtægter, så underskuddet kan minimeres. 

Såfremt der er et underskud, når regnskabet er opgjort, vil Sammenslutningen af Rulleskøjteklubber

kunne få et lån i Unionen og afdrage på det løbende. 

Det er 5 år siden der sidst har været afholdt et lignende skaterhockeystævne i Rødovre.

Borgmester Erik Nielsen kommer og holder åbningstalen.

Lov- og plangrundlag
Reklameordningens 15%´s pulje.

Økonomiske konsekvenser
40.000 kr.

Tidsplan
Oktober 2019.

Bilag
1. Ansøgning og budget - EM 2019 i Rødovre - Sammenslutningen af Rulleskøjteklubber i Rødovre.-

uden na
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41. Nye Rødovre Aftenskolers Samråd (RAS) - Projekt
Synliggørelse af aftenskolernes rolle i byens kultur- og
fritidsliv.
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Nye Rødovre Aftenskolers Samråd (RAS) ansøger om et tilkud på 18.000 kr. til projekt "Synliggørelse af

aftenskolernes rolle i byens kultur-og fritidsliv, samt at bidrage til fælles løsninger tværs over de

forskellige forvaltninger i kommunen"

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling
Nye Rødovre Aftenskolers Samråd (RAS) ansøger om et tilkud på 18.000 kr. til projekt "Synliggørelse af

aftenskolernes rolle i byens kultur-og fritidsliv, samt at bidrage til fælles løsninger tværs over de

forskellige forvaltninger i kommunen"

Formålet med ansøgningen er at kunne styrke mangfoldigheden, fælleskabet og sammenhængskraften i

kommunen, samt styrke det sociale netværk. Et af delmålene er også at få involveret flere borgere inden

for rammen af folkeoplysning og styrke samarbejdet aftenskolerne imellem.

Pengene skal bruges til at udarbejde pjecer, lave workshop m.m.

Der søges om penge til følgende udgifter:

Markedsføring 

Markedsføring af alle aftenskoler i Rødovre og udarbejdelse af en fælles pjece/flyer med relevante tilbud

3.000 kr.

Workshop

Workshop på Rødovre Bibliotek "Kend din lokale Aftenskole". Udgifterne dækker personaleudgifter og

transport 4.000 kr.

Mødeaktivitet

Mødeaktiviteter for at kunne etablere partnerskaber på tværs af forvaltninger/andre relevante

samarbejdspartnere. 

Udgifterne dækker personaleudgifter og transport 4.000 kr.

Administration

Administrationsudgifter i forbindelse med projektet - Papir, printer, farvepatroner, kontorartikler, IT

anskaffelser

(PC programmer) og lønudgifter til koordinerede personale 7.000 kr.

Egenfinansiering 

1.000 kr.

Tilskud der ansøges om 18.000 kr. 

I år 2 vil samrådet selv finiancere udgifterne.
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Ansøgningen er søgt som en "initiativ-og udviklingspulje" ansøgning, men da der er penge tilbage i puljen

"Ekstraordinære tilskud til aftenskoler", foreslår forvaltningen, at et evt. tilskud tages fra denne pulje.

Bilag
1. Ny RAS - Ansøgning om tilskud til projekt Synliggørelse af aftenskoler - uden navne
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42. Rødovre Dansevenner - Ansøgning om tilskud til
dansearrangementer i 2020
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Rødovre Dansevenner ansøger "Initiativ- og udviklingspuljen" om et tilskud på 11.500 kr. til afvikling af

dansearrangementer i 2020.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 11.500 kr.

Sagsfremstilling
Rødovre Dansevenner er en nystartet forening og har pt. 15 medlemmer. 

Foreningens formål er at udvikle medlemmernes interesse, evne og lyst til at opleve dansens mange

facetter samt arbejde for, at dans og bevægelse bliver en større del af kulturen for borgerene i det

offentlige rum i Rødovre Kommune.

Initiativtagerne til Rødovre Dansevenner var også sidste år med til at stå for nytårsballet og diverse

workshop dengang med Rødovre Kulturråd som arrangør. Der deltog ca. 125 mennesker til

Nytårsballet, 80 til spisningen og 60 personer til de 3 danseworkshops.

På baggrund af den store succes etablerede initiativtagerne den 15. februar 2019 foreningen Rødovre

Dansevenner.

Rødovre Dansevenner ønsker at gentage succesen ved at arrangere et nytårsbal, lørdag den 18. januar

2020 samt 3 danseworkshop og 2 dansesaloner. Foreningen søger om et tilskud på 11.500 kr. til

afvikling af følgende aktiviteter:

Nytårsbal 18. januar 2020, i alt 10.000 kr.

3 danseworkshop den 18. januar 2020, i alt kr. 1.000 kr.

2 dansesaloner, i alt 500 kr.

Foreningen søger tilskuddet, så det er muligt at gennemføre arrangementerne, hvis det skulle vise sig, at

der ikke er så stor tilslutning, som da Rødovre Kulturråd stod for det. Udgifterne til bl.a. orkester og

undervisere er det samme uanset antal tilmeldte.

Fremover vil foreningen selv kunne stå for arrangementerne, da de forhåbentlig har fået lidt flere midler

i foreningen.

Lov- og plangrundlag
"Initiativ- og udviklingspuljen"

Økonomiske konsekvenser
11.500 kr.

Tidsplan
År 2020.
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Bilag
1. Rødovre Danseforening - Ansøgning Initiativ-og udviklingspuljen
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43. Forslag til politisk mødeplan 2020
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Forslag til politisk mødeplan for Folkeoplysningsudvalget for 2020

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til politisk mødeplan godkendes.

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et forslag til mødedato og tidspunkt for 2020.

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
2020.

Bilag
1. Politisk mødeplan for 2020
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44. Diverse
Beslutningskompetence:
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