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Folkeoplysningsudvalget 
Referat 
 

 

 

 

Den 7. december 2021 Kl. 17:00 i Rødovre Rådhus, Lørenskog 1 og 2 

  

Mødedeltagere 
  

Formand 

Lene Due (A) 

 

Medlemmer 

Birgitte Glifberg (A) Kenneth Rasmussen (F) 

Birgitte Nielsen (M) - Rødovre Statsskoles Volleyball Klub 

Dan Larsen (M) - AOF 

Peter Folmer Posgaard (M) - AOF  

John Kalo (M) – Gigtskolen 

Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub  

Thomas Lilliebjerg (M) - Rødovre Lokalhistoriske forening 

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer  

Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub  

Lisbeth Nielsen (M) - FDF Rødovre 1 

Karin Finner Madsen (M) - Rødovre Statsskoles Volleyball Klub 

Preben Riel (T) - Seniorrådet  

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet  

Henning Foss (T) – Frivilligcentret 

  

 

Der var afbud fra 

Dan Larsen (M) - AOF, sag 65-71 

Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub, sag 65-71 

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer, sag 65-71 

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 65-71  

John Kalo (M) – Gigtskolen, sag 65-71 
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Åben dagsorden 
65.    Meddelelser 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering. 

1. COVID-19 

 

Indstilling 

Meddelelsespunktet forelægges til orientering. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 
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66. Reklameordningens 15% pulje - RSIK kunstskøjteafdeling ansøger om tilskud i 

forbindelse med deltagelse i DM 2021 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, Kunstskøjteafdelingen, ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse i 

DM i Frederikshavn. 

 

Indstilling 

Børne og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 3.600 kr. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, Kunstskøjteafdelingen, ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15% 

pulje" på 18.987 kr. i forbindelse med klubbens deltagelse i DM i kunstskøjteløb. 

DM foregår i Frederikshavn - Iscenter Nord, den 3. - 5. december 2021 (to overnatninger) og der ansøges 

om tilskud til fire medlemmer og en leder. 

 

Jf. reglerne for "Reklameordningens 15% pulje" udløser ansøgningen et tilskud på 3.600 kr., som 

fremkommer således: 

Fortæring: 5 deltagere x 85 kr. x 2 overnatninger = 850 kr. 

Overnatning: 5 deltagere x 150 kr. x 2 overnatninger = 1.500 kr. 

Transport: 5 deltagere x 250 kr. = 1.250 kr. 

Underskudgaranti i alt = 3.600 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 

Reklameordningens 15% pulje. 

 

Økonomiske konsekvenser 

3.600 kr. 

 

Tidsplan 

December 2021. 

 

 

Bilag 

1. Ansøgning fra RSIK - Kunstafdelingen 

2. Indbydelse fra unionen - DM 2021 

3. Deltagerliste gennemsyn DM 2021 
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67. Reklameordningens 15% pulje - Hwarang Taekwondo Klub ansøger om tilskud i 

forbindelse med deltagelse i junior EM i Bosnien 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger om tilskud i forbindelse med klubbens medlemmers deltagelse i 

Junior EM i Bosnien. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødeskommes med en underskudgaranti på indtil 3.150 kr. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15% pulje" på 11.514 kr. i 

forbindelse med klubbens deltagelse i Junior EM i Bosnien. 

EM for juniorer foregår i dagene 11. - 16. november 2021 (5 overnatninger) og der ansøges om tilskud til et 

medlem og en træner. 

 

Jf. reglerne for "Reklameordningens 15% pulje" udløser ansøgen et tilskud på 3.150 kr., som fremkommer 

således: 

Fortæring: 2 deltagere x 85 kr. x 5 overnatninger = 850 kr. 

Overnatning: 2 deltagere x 150 kr. x 5 overnatninger = 1.500 kr. 

Transport: 2 deltagere x 400 kr. = 800 kr. 

Underskudsgaranti i alt 3.150 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 

Reklameordningens 15% pulje. 

 

Økonomiske konsekvenser 

3.150 kr. 

 

Tidsplan 

December 2021. 

 

 

Bilag 

1. Ansøgning fra Hwarang Taekwondo Klub - Junior EM 

2. Billetter 

3. Junior EM info brev - Forbundet 
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68. Reklameordningens 15% pulje - Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud i 

forbindelse med to medlemmers deltagelse i landsholdskampe i Norge 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud i forbindelse med to medlemmers deltagelse i landholdskampe i 

Norge. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 1.440 kr. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 

Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15% pulje" på 4.350 kr. i forbindelse 

med to af klubbens medlemmers deltagelse i landsholdskampe i Norge. 

Landsholdskampene afholdes den 13. og 14. november 2021 i Dalle, Norge. 

 

Jf. reglerne for "Reklameordningens 15% pulje" udløser ansøgningen et tilskud på 1.440 kr., som 

fremkommer således: 

Fortæring: 2 deltagere x 85 kr. x 2 dage= 340 kr. 

Overnatning: 2 deltagere x 150 kr. x 1 overnatning= 300 kr. 

Transport: 2 deltagere x 400 kr.= 800 kr. 

Underskudsgaranti i alt 1.440 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 

Reklameordningens 15% pulje. 

 

Økonomiske konsekvenser 

1.440 kr. 

 

Tidsplan 

November 2021. 

 

 

Bilag 

1. Reklameordningens 15%´s pulje - RFC - landsholdsdeltagelse 

  

  



6  

69. Espelundens Idrætsanlæg og Stadions brugerbestyrelse ansøger om at få et tillæg til 

nuværende fordeligsprincipper 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Espelundens Idrætsanlæg og Stadions brugerbestyrelse ansøger om at få ændret de nuværende 

fordelingsprincipper vedrørende fordeling af kunstgræsbaner. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at ansøgningen imødekommes samt 

2. at fordelingsprincipperne ændres med virkning fra fordelingen fra 2022 og frem. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 

Brugerbestyrelsen for Espelundens Idrætsanlæg og Stadion har i brev af 24. november 2021 fremsendt en 

ansøgning, hvori de ansøger om at få godkendt følgende ændringer/tillæg til de eksisterende 

fordelingsprincipper for fordeling af kunstgræsbaner: 

 

At U11 skal tælles med som 0,5 point pr. 8-mands hold. 

At børn under U11 skal tælles med, således at 20 medlemmer svarer til 0,5 point og medlemsantal hentes 

fra DIF indberetningen fra Kluboffice. 

At fodboldfitness-hold skal tælles med, således at et hold (20-25) tælles med som 0,5 point. 

At banefordelingen fremadrettet vil blive givet i ½ baner (8-mands baner) for at gøre fordelingen mere 

fleksibel. 

At ændringerne træder i kraft fra sæsonen 2022-2023. 

 

Begrundelsen for ændringen er, at fodboldklubberne ønsker at følge Rødovre Kommunes politik på 

idrætsområdet, der tilsiger, at børn og handicappede har første prioritet, og samtidig, ved at inkludere 

fodboldfitness, sørge for at flere har mulighed for at dyrke idræt. 

Som reglerne er nu, tildeles der kun timer på kunstgræsbanerne fra U12 og op. 

 

Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Tidsplan 

Sæsonen 2022-2023 og frem. 

 

 

Bilag 

  

1. Tillæg til fordelingsprincipperne for fordeling af tider på kunststofbanerne 
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70. Forslag til politisk mødeplan 2022 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Forslag til politisk mødeplan for Folkeoplysningsudvalget for 2022. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  

at forslag til politisk mødeplan godkendes. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et forslag til mødedato og tidspunkt for 2022. 

 

Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Tidsplan 

2022. 

 

 

Bilag 

1. Forslag til politisk mødeplan for 2022 med FOU datoer på 
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71. Diverse 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 
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