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Åben dagsorden 

31. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Status på COVID-19 

2. Status på partnerskabsaftalen 

3. Orientering om foreningslederfesten 

 
Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 
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32. Folkeoplysningsudvalgets bidrag til ny Sundhedspolitik 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Folkeoplysningsudvalgets bidrag til en ny sundhedspolitik. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at sagen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med at Rødovre Kommune skal have en ny sundhedspolitik, vil Socialforvaltningen gerne 

involvere Folkeoplysningsudvalget i arbejdet og få deres bidrag til sundhedspolitikken. 

I Sundhedspolitikken arbejdes der ud fra fem spor: Bevægelse/fysisk aktivitet, røgfri generation, 

trivsel/mental sundhed, overvægt og sundhed i skolen. 

På mødet vil to repræsentanter fra Socialforvaltningen holde et oplæg. 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 
Tidsplan 

2021 
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33. IOF ansøger om tilskud til køb af nye computere til deres 

undervisningshold 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Genoptagelse af sag nr. 27 på Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. april 2021. 

 
Indstilling 

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes. 

 

Sagsfremstilling 

Den 9. april 2021 ansøgte IOF om tilskud til køb af nye computere til deres undervisningshold i EDB. 

Computerne skal bruges til at undervise deres elever i de nyeste programmer. Skolen ansøgte om 

13.875 kr. til køb af tre nye computere. Udgiften til computerne er: 

3 stk. computer á 3.700 kr. = 11.100 kr. 

Moms 25% = 2.775 kr. 

I alt = 13.875 kr. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. april blev sagen udsat. 

IOF er en regional aftenskole, der tilbyder undervisning for voksne med handicap i hovedstadsområdet. 

IOF har undervisning på Tinderhøj Skole og har primært borgere fra Rødovre på deres hold. IOF får del 

af Folkeoplysningsudvalgets midler i Rødovre gennem deres tilskud til særlige grupper (PEA-tilskud). 

Forvaltningen har været i dialog med Rødovre Aftenskolers Samråd, der anbefaler ansøgningen. 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Udgifterne til ansøgningen kan finansieres gennem puljen til inventar og udstyr på aftenskoleområdet. 

Puljen er på i alt 62.000 kr. Der er 42.000 kr. tilbage i puljen. 

 
Tidsplan 

Ingen. 

 
 

Bilag 

1. Ansøgning fra IOF d. 9. april 2021 
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34. Reklameordningens 15%´s pulje - Hwarang Taekwondo Klub 

Rødovre ansøger om tilskud til træningscamp frem mod OL 

Kval 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger 'Reklameordningens 15%´s pulje' om tilskud i forbindelse 

med en træningscamp frem mod OL Kval. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 6.300 kr. 

 
Sagsfremstilling 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger 'Reklameordningens 15%´s pulje' om tilskud i forbindelse 

med en træningscamp frem mod OL Kval. 

Træningscampen har fundet sted den 18. - 23. april 2021 i Olympisk træningscenter i Rom, Italien. 

Ansøgningen er kommet rettidigt ind, inden afrejse. 

På træningscampen deltog to udøvere og to ledere. 

Efter taksterne for tilskud fra 'Reklameordningens 15%'s pulje' kan der ydes en underskudsgaranti på 

indtil 6.300 kr. 

Beløbet fremkommer således: 

4 deltagere x 5 overnatninger á 150 kr. = 3.000 kr. 

4 deltagere x 5 fortæringer á 85 kr. = 1.700 kr. 

4 deltagere x 5 transport á 400 kr. = 1.600 kr. 

Underskudsgaranti i alt= 6.300 kr. 

 
Lov- og plangrundlag 

Retningslinjer for 'Reklameordningens 15%´s pulje'. 

 
Økonomiske konsekvenser 

6.300 kr. 

Der resterer 157.000 kr. i puljen. 

 
Tidsplan 

April/maj 2021 

 
 

Bilag 

1. Hwarang Taekwondo Klub Rødovre - Træningslejr ifm. OL kval. - uden navne 
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35. Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger 

Reklameordningens 15%´s pulje om tilskud i forbindelse med 

deltagelse i OL Kval 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger 'Reklameordningens 15%´s pulje' om et tilskud i 

forbindelse med deltagelse i OL Kval. i Sofia, Bulgarien. 

 
Indstilling 

Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 5.360 kr. 

 
Sagsfremstilling 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger 'Reklameordningens 15%´s pulje' om tilskud i forbindelse 

med deltagelse i OL Kval. 2021. 

OL Kval. fandt sted den 5. - 9. maj 2021 i Sofia (fire overnatninger), Bulgarien. Ansøgningen er kommet 

rettidigt ind, inden afrejse. 

Der deltog to udøvere og to ledere. 

Efter taksterne for tilskud fra 'Reklameordningens 15%´s pulje' kan der ydes en underskudsgaranti på 

indtil 5.360 kr. 

Beløbet fremkommer således: 

4 deltagere x 4 overnatninger á 150 kr. = 2.400 kr. 

4 deltagere x 4 fortæringer á 85 kr. = 1.360 kr. 

4 deltagere x 4 transport á 400 kr. = 1.600 kr. 

Underskudsgaranti i alt= 5.360 kr. 

 
Lov- og plangrundlag 

Reklameordningens 15%´s pulje. 

 
Økonomiske konsekvenser 

5.360 kr. 

Der resterer 157.000 kr. i puljen. 

 
Tidsplan 

Maj 2021 

 
 

Bilag 

1. Hwarang Taekwondo Klub Rødovre - OL kval. - uden navne 
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36. Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger initiativ-og 

udviklingspuljen om tilskud i forbindelse med opstart af et 

kvindeliga-hold i klubben 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger 'Initiativ- og udviklingspuljen' om tilskud i forbindelse med 

opstart af et kvindeliga-hold i klubben. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 13.475 kr. 

 
Sagsfremstilling 

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger 'Initiativ- og udviklingspuljen' om tilskud i forbindelse med 

opstart af et kvindeliga-hold i klubben. 

Klubben ansøger om 15.000 kr. fra puljen til hjælp til anskaffelse af kædetrøjer, tøjstativer, kamptrøjer, 

kampgamacher, nøgler, hængelåse, diamant samt slibesten til slibemaskinen. 

Det samlede budget for projektet er på 285.500 kr. Heraf bidrager foreningen selv med 65.500 kr., 

'Initiativ- og udviklingspuljen' med 15.000 kr., Dansk Ishockey Union med 10.000 kr. og restbeløbet vil 

blive søgt via sponsorater. 

Der forventes at deltage 6 unge piger og 15 damer i projektet. 

Projektperiode: 20. april - 31. august 2022 (der står 2021 i ansøgningen, men dette er en fejl, der skulle 

have stået 2022). 

Denne indsats for piger og kvinder falder godt i tråd med Rødovre Kommunes partnerskabsaftale med 

DGI - Storkøbenhavn om at få flere piger og damer til at dyrke idræt. 

Det indstilles, at der ydes en underskudsgaranti på indtil 13.475, idet det er restbeløbet for 'Initiativ- og 

udviklingspuljen'. 

Retningslinjer for 'Initiativ- og udviklingspuljen': 

Formålet med 'Initiativ- og udviklingspuljen' er at fremme og støtte udviklingen af et varieret og alsidigt 

udbud i Rødovre Kommune. 

Der kan søges om tilskud til: Starttilskud til nye foreninger, som endnu ikke har opnået tilskud, nye 

initiativer, udviklingsprojekter, gennemførelse af nye projekter, der ikke nødvendigvis er forankret i 

eksisterende foreninger, men som har til hensigt at skabe nye, vedvarende aktiviteter i kommunen og 

partnerskabsprojekter, som har til hensigt, at løfte konkrete kommunale opgaver eller skabe nye 

vedvarende aktiviteter i kommunen. 

Der ydes ikke tilskud til: Tilbagevendende projekter, kommercielle projekter, projekter der hører 

under anden lovgivning, allerede igangsatte projekter og projekter/aktiviteter der ikke afholdes indenfor 

kommunegrænsen. 

 
Lov- og plangrundlag 

Retningslinjer for 'Initiativ- og udviklingspuljen'. 
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Økonomiske konsekvenser 

13.475 kr. 

Restbeløb i puljen 13.475 kr. 

 
Tidsplan 

April 2021 - august 2022. 

 
 

Bilag 

1. RSIK- Initiativ- og udviklingspuljen 
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37. Midtvejsstatus på idrætspolitikken 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Som led i udviklingen af kommunens kommende idrætspolitik har der været gennemført en række 

dialogmøder med idrætsforeningerne. Dialogmøderne har givet forskellige inputs til det videre arbejde 

med idrætspolitikken, og Børne- og Kulturforvaltningen ønsker med nedenstående at give 

Folkeoplysningsudvalget en midtvejs-status for arbejdet. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at ansættelse af en ny foreningsplaymaker til idræts- og foreningslivet tages til efterretning. 

2. at status på etablering af fælles styrkerum tages til efterretning samt 

3. at orientering om kommende initiativer tages til efterretning. 

 
Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen er i gang med udviklingen af en ny idrætspolitik, der skal angive værdier 

og visioner for en målrettet indsats, og samtidig udgøre et overordnet grundlag for prioriteringer og 

strategier på idrætsområdet i Rødovre. 

Processen for udviklingen af idrætspolitikken har haft en høj grad af borgerinddragelse. Borgmesteren, 

formanden for Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre (FIR) og forvaltningen har 

henover vinteren og foråret afviklet 26 dialogmøder med idrætsforeningerne. Dialogmøderne har givet 

værdifuld indsigt i foreningernes hverdag, ønsker og udfordringer, samt konkrete idéer og input til den 

kommende idrætspolitik. 

Sideløbende har forvaltningen lavet en række interviews med de borgere og målgrupper, som generelt 

er mindst aktive i idrætslivet. Det centrale tema for de respektive interviews har været, hvordan vi kan 

skabe en varig tilknytning til idræts- og foreningslivet for disse målgrupper. 

Dialogmøderne og de respektive interviews har affødt en række konkrete idéer og initiativer, som 

allerede på nuværende tidspunkt kan være med til at styrke idrætslivet i Rødovre, herunder blandt 

andet: 
 

Ansættelse af en foreningsplaymaker til idræts- og foreningslivet. 

Etablering af et fælles styrkerum. 

Behov for drøftelser af kommunens bookingsystem. 

Forlængelse af åbningstiderne i kommunens idrætsfaciliteter henover sommeren 2021. Sagen blev 

godkendt i KFU den 16. marts 2021. 

 
Nedenfor fremlægges det foreløbige arbejde med ovenstående initiativer. 

Ansættelse af en foreningsplaymaker til idræts- og foreningslivet 

Til dialogmøderne har foreningerne ytret ønske om ansættelse af en foreningsplaymaker, der skal være 

bindeled mellem kommunen, skoler, institutioner, foreningslivet og relevante idrætsorganisationer. 

Formålet med playmakerordningen er at understøtte og udvikle nye idrætstilbud for kommunens børn 

og unge med henblik på at fremme bevægelse, sundhed og læring, og dermed bidrage til at øge 

medlemstallet i kommunens idrætsforeninger. 

Konkret skal den nye foreningsplaymaker være med til at styrke Åben Skole-samarbejdet mellem 
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foreninger og skoler, udvikle idrætsforløb mellem vuggestuer, børnehaver og foreningslivet samt 

understøtte og videreudvikle projekter på tværs af foreningslivet og kommunen. Der vil være særligt 

fokus på, at den kommende playmakers aktiviteter skal foregå ude i foreningerne i så mange lokale 

idrætshaller og -områder som muligt. 

Playmakerordningen skal samtidig ses i et tæt samspil med implementeringen af kommunens kommende 

Fritidspasordning, hvor børn og unge fra økonomisk trængte familier kan få støtte til kontingent, 

stævner og træningslejre. Sagen skal behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde i august måned. Målet 

med fritidspasset er at give alle børn og unge lige muligheder for at deltage aktivt i foreningslivet, mens 

målet med foreningsplaymakeren er at bygge bro til foreningerne og dermed skabe en varig tilknytning 

til idrætslivet for denne målgruppe. 

Foreningsplaymakeren skal ligeledes være med til at understøtte strategimålene i den kommende 

idrætspolitik, ligesom ordningen skal ses i tæt sammenhæng med kommunens andre tiltag på området, 

herunder bl.a. partnerskabsaftalen med DGI. 

Playmakerordningen er et velkendt koncept, der allerede er blevet implementeret i en lang række andre 

kommuner, herunder bl.a. Aalborg, Frederiksberg, Esbjerg, Svendborg, Varde og Guldborgsund 

Kommune. Ordningen har vist positive resultater i disse kommuner. 

Midlerne til finansiering af foreningsplaymakeren findes i 2022 inden for den samlede ramme for Kultur- 

og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget. For de efterfølgende år foreslås det, at der afsættes 

midler centralt. Midlerne søges i Budget 22. Udgifterne til foreningsplaymakeren anslås at være på 

600.000 kr. årligt. 

Etablering af et fælles styrkerum 

Til dialogmøderne har foreningerne endvidere på tværs ytret ønske om etablering af et fælles styrkerum 

til gavn for alle foreninger, hvor medlemmerne af foreningerne får mulighed for at lave styrketræning 

samt fitness- og genoptræning. Forvaltningen er i den forbindelse i gang med at undersøge forskellige 

muligheder for etablering af et fælles styrkerum for foreningerne. 

En mulighed er at omdanne motionslokalet i Rødovrehallen til et fast styrkerum for foreningerne. 

Rødovrehallen er centralt placeret i Rødovre, hvilket gør styrkerummet nemt tilgængeligt for alle 

foreningerne i kommunen. Gulvet i motionslokalet er dog ikke stærkt nok til tung styrketræning, 

hvorfor dette skal udskiftes, hvis lokalet skal anvendes til styrketræning. 

En anden model er at etablere et midlertidigt styrkerum, indtil der bygges et nyt og mere moderne 

styrkerum i kommunen. Det kan fx etableres ved hjælp af pavilloner eller containere, som forholdsvist 

nemt kan stilles op på græsplænen syd for Rødovrehallen eller på parkeringspladsen øst for 

Rødovrehallen. 

En tredje model består i at lave en samarbejdsaftale med Vestbadet, indtil der etableres et fast 

styrkerum i kommunen. Vestbadet har egnede lokaler og udstyr til både styrketræning, fitness og 

genoptræning, og står for administration og drift af lokalerne. Der er på nuværende tidspunkt plads til 

450 nye medlemmer i Vestbadet. 

Forvaltningen vil arbejde videre med mulighederne for etablering af styrkerummet, herunder en 

præcisering af byggeomkostninger og driftsudgifter. Det er dog vigtigt at pointere, at styrkerummet skal 

tænkes ind i og prioriteres på lige fod med de mange andre anlægsønsker, som foreningerne har i 

forbindelse med Budget 22 eller Budget 23. 

Workshops om kommunens bookingsystem 

Til dialogmøderne er det kommet frem, at mange af foreningerne ønsker indsigt i kommunens 

bookingsystem, foreningstilskud og -puljer, samt fordelingsreglerne for hal- og banetider. For at 

imødekomme foreningernes ønsker har kultur- og fritidsafdelingen i maj måned inviteret til en række 
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informationsmøder, hvor foreningerne kan blive klogere på ovenstående, samt få mulighed for at stille 

spørgsmål og komme med eventuelle input til forbedringer. 

Forlængelse af åbningstiderne i Rødovrehallen, Rødovre Skøjtehal 2, Rødovre Tennishal, 

Rødovre Stadionhal og Islevbadet henover sommeren 2021. 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2021 blev det besluttet at forlænge åbningstiderne i 

Rødovrehallen, Rødovre Skøjtehal 2, Rødovre Stadionhal og Islevbadet henover sommeren 2021. 

Videre proces: 

På budgetseminaret i slutningen af maj måned er et af temaerne langsigtede investeringsplaner på 

idrætsområdet, og det skal således her drøftes, hvordan der skal investeres i idrætsområdet over de 

næste år. På budgetseminaret vil forvaltningen præsentere en ny proces for prioritering og udvælgelse af 

investeringer på idrætsområdet. Målet er at skabe en transparent proces med høj grad af 

brugerinddragelse, hvor prioriteringer af og beslutninger om kommende investeringer træffes på et 

oplyst grundlag og ud fra politisk besluttede kriterier. 

Lørdag den 12. juni 2021 vil foreningslivet, politikere, forvaltningen og andre relevante aktører på 

området mødes til en idrætskonference om den kommende idrætspolitik. Formålet med 

idrætskonferencen bliver at fremlægge et første udkast til de tematikker, som skal indgå i 

idrætspolitikken, samt at drøfte, hvordan vi bedst muligt får sat gang i udviklingen af hvert tema, 

herunder en kommende facilitetsstrategi. 

Med udgangspunkt i dialogmøderne, interviews med borgere og idrætskonferencen vil vi henover 

sommeren udarbejde et udkast til selve idrætspolitikken. Udkastet vil herefter blive sendt i høring, inden 

politikken endeligt skal vedtages omkring årsskiftet. 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Midlerne til finansiering af foreningsplaymakeren findes i 2022 inden for den samlede ramme for Kultur- 

og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget. For de efterfølgende år foreslås det, at der afsættes 

midler centralt. Udgifterne til foreningsplaymakeren anslås at være på 600.000 kr. årligt. 

 
Tidsplan 

Ingen 
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38. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 
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